
  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

� معهد شيخ االسالم العلمي

        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الثالثالفصل ا�رايس الثالثالفصل ا�رايس الثالثالفصل ا�رايس الثالث
        �رخي ا�و� أالموية�رخي ا�و� أالموية�رخي ا�و� أالموية�رخي ا�و� أالموية

))))٢٢٢٢((((        
        روا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةروا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةروا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةروا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةالالالال

ٕان امحلد , حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ -, مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد , حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ -, مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد , حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ -, مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد , حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ -, مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن 
سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل ?، ومن يضلل فال هادي ?، ؤاشهد سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل ?، ومن يضلل فال هادي ?، ؤاشهد سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل ?، ومن يضلل فال هادي ?، ؤاشهد سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل ?، ومن يضلل فال هادي ?، ؤاشهد 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه - - - - ٕا? ٕاال هللا وحده ال رشيك ? ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو? ٕا? ٕاال هللا وحده ال رشيك ? ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو? ٕا? ٕاال هللا وحده ال رشيك ? ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو? ٕا? ٕاال هللا وحده ال رشيك ? ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو? ٔان ال ٔان ال ٔان ال ٔان ال 
        . . . . وعىل آ? وحصبه وسمل تسل\ كثًرياوعىل آ? وحصبه وسمل تسل\ كثًرياوعىل آ? وحصبه وسمل تسل\ كثًرياوعىل آ? وحصبه وسمل تسل\ كثًريا

 العهــد  العهــد  العهــد  العهــد ---- رشح كتــاب التــارخي إالســاليم  رشح كتــاب التــارخي إالســاليم  رشح كتــاب التــارخي إالســاليم  رشح كتــاب التــارخي إالســاليم ----ٕان شــاء هللا تعــاىلٕان شــاء هللا تعــاىلٕان شــاء هللا تعــاىلٕان شــاء هللا تعــاىل----مث ٔامــا بعــد، نمكــل مث ٔامــا بعــد، نمكــل مث ٔامــا بعــد، نمكــل مث ٔامــا بعــد، نمكــل 
        . . . . ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----االmموي والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر االmموي والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر االmموي والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر االmموي والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر 

        ....ٕاطال� عىل ا�رس السابقٕاطال� عىل ا�رس السابقٕاطال� عىل ا�رس السابقٕاطال� عىل ا�رس السابق

كيف نشأت ا�و� أالمويـة كيف نشأت ا�و� أالمويـة كيف نشأت ا�و� أالمويـة كيف نشأت ا�و� أالمويـة ،،،، املقدمة  املقدمة  املقدمة  املقدمة  يف يف يف يفتلكمنا يف املرة السابقة عن ا�و� أالموية،تلكمنا يف املرة السابقة عن ا�و� أالموية،تلكمنا يف املرة السابقة عن ا�و� أالموية،تلكمنا يف املرة السابقة عن ا�و� أالموية،
 اكن هـو قائـد  اكن هـو قائـد  اكن هـو قائـد  اكن هـو قائـد ----صىل هللا عليه وآ? وسملصىل هللا عليه وآ? وسملصىل هللا عليه وآ? وسملصىل هللا عليه وآ? وسمل----وقلنا ٔان العهد النبوي فرتة حمك الرسول وقلنا ٔان العهد النبوي فرتة حمك الرسول وقلنا ٔان العهد النبوي فرتة حمك الرسول وقلنا ٔان العهد النبوي فرتة حمك الرسول 

    ���� هــ وتـوىل اخلالفـة بعـده ٔابـو بكـر الـصديق  هــ وتـوىل اخلالفـة بعـده ٔابـو بكـر الـصديق  هــ وتـوىل اخلالفـة بعـده ٔابـو بكـر الـصديق  هــ وتـوىل اخلالفـة بعـده ٔابـو بكـر الـصديق ١١١١١١١١أالمة، تويف يف مطلـع ســنة أالمة، تويف يف مطلـع ســنة أالمة، تويف يف مطلـع ســنة أالمة، تويف يف مطلـع ســنة 
 عـرش ســنوات ونـصف، مث عـ�ن بـن  عـرش ســنوات ونـصف، مث عـ�ن بـن  عـرش ســنوات ونـصف، مث عـ�ن بـن  عـرش ســنوات ونـصف، مث عـ�ن بـن سـنتني وثالثة ٔاشهر، مث معر بـن اخلطـابسـنتني وثالثة ٔاشهر، مث معر بـن اخلطـابسـنتني وثالثة ٔاشهر، مث معر بـن اخلطـابسـنتني وثالثة ٔاشهر، مث معر بـن اخلطـاب

 ٔاربـع  ٔاربـع  ٔاربـع  ٔاربـع ����هــ، اثنـا عـرش عاًمـا، مث عـيل بـن ٔايب طالـب هــ، اثنـا عـرش عاًمـا، مث عـيل بـن ٔايب طالـب هــ، اثنـا عـرش عاًمـا، مث عـيل بـن ٔايب طالـب هــ، اثنـا عـرش عاًمـا، مث عـيل بـن ٔايب طالـب ٣٥٣٥٣٥٣٥    ----    ٢٣٢٣٢٣٢٣عفان من سـنة عفان من سـنة عفان من سـنة عفان من سـنة 
 ا�ي ٔامكل الثالثني سـنة خالفة بعد وفـاة  ا�ي ٔامكل الثالثني سـنة خالفة بعد وفـاة  ا�ي ٔامكل الثالثني سـنة خالفة بعد وفـاة  ا�ي ٔامكل الثالثني سـنة خالفة بعد وفـاة ����سـنوات ونصف مث احلسن بن عيل سـنوات ونصف مث احلسن بن عيل سـنوات ونصف مث احلسن بن عيل سـنوات ونصف مث احلسن بن عيل 

        . . . . ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام---- فقد ويل سـتة ٔاشهر بعد مقتل ٔابيه  فقد ويل سـتة ٔاشهر بعد مقتل ٔابيه  فقد ويل سـتة ٔاشهر بعد مقتل ٔابيه  فقد ويل سـتة ٔاشهر بعد مقتل ٔابيه ����الرسول الرسول الرسول الرسول 

 ا�ي تـوىل اخلالفـة بتنـازل  ا�ي تـوىل اخلالفـة بتنـازل  ا�ي تـوىل اخلالفـة بتنـازل  ا�ي تـوىل اخلالفـة بتنـازل ���� سـفيان  سـفيان  سـفيان  سـفيان ونشأت ا�و� أالموية من معاوية بـن ٔايبونشأت ا�و� أالموية من معاوية بـن ٔايبونشأت ا�و� أالموية من معاوية بـن ٔايبونشأت ا�و� أالموية من معاوية بـن ٔايب
 عن اخلالفة يف عام ٔاطلق عليه املسلمون عام امجلاعـة، حيـث  عن اخلالفة يف عام ٔاطلق عليه املسلمون عام امجلاعـة، حيـث  عن اخلالفة يف عام ٔاطلق عليه املسلمون عام امجلاعـة، حيـث  عن اخلالفة يف عام ٔاطلق عليه املسلمون عام امجلاعـة، حيـث ����احلسن بن عيل احلسن بن عيل احلسن بن عيل احلسن بن عيل 

 وقد تنازل احلسن بن  وقد تنازل احلسن بن  وقد تنازل احلسن بن  وقد تنازل احلسن بن ����اجمتعوا عىل ٔان يكون خليفهتم هو معاوية بن ٔايب سفيان اجمتعوا عىل ٔان يكون خليفهتم هو معاوية بن ٔايب سفيان اجمتعوا عىل ٔان يكون خليفهتم هو معاوية بن ٔايب سفيان اجمتعوا عىل ٔان يكون خليفهتم هو معاوية بن ٔايب سفيان 



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

� معهد شيخ االسالم العلمي

 عن اخلالفة حقنًا �ماء املسلمني وحىت ال حتدث خـالف ومقـت¡ عظميـة  عن اخلالفة حقنًا �ماء املسلمني وحىت ال حتدث خـالف ومقـت¡ عظميـة  عن اخلالفة حقنًا �ماء املسلمني وحىت ال حتدث خـالف ومقـت¡ عظميـة  عن اخلالفة حقنًا �ماء املسلمني وحىت ال حتدث خـالف ومقـت¡ عظميـة ����عيل عيل عيل عيل 
ٕان ابــين هــذا ســـيد ولعــل هللا ٔان يــصلح بــه بــني ٕان ابــين هــذا ســـيد ولعــل هللا ٔان يــصلح بــه بــني ٕان ابــين هــذا ســـيد ولعــل هللا ٔان يــصلح بــه بــني ٕان ابــين هــذا ســـيد ولعــل هللا ٔان يــصلح بــه بــني ««««: : : : ����ل النــيب ل النــيب ل النــيب ل النــيب وصــدق فيــه قــو وصــدق فيــه قــو وصــدق فيــه قــو وصــدق فيــه قــو 

 هبذا التنازل ا�ي قام  هبذا التنازل ا�ي قام  هبذا التنازل ا�ي قام  هبذا التنازل ا�ي قام ����فتحقق وعد رسول هللا فتحقق وعد رسول هللا فتحقق وعد رسول هللا فتحقق وعد رسول هللا » » » » طائفتني عظميتني من املسلمنيطائفتني عظميتني من املسلمنيطائفتني عظميتني من املسلمنيطائفتني عظميتني من املسلمني
        . . . . ���� وتناز? عن اخلالفة ملعاوية  وتناز? عن اخلالفة ملعاوية  وتناز? عن اخلالفة ملعاوية  وتناز? عن اخلالفة ملعاوية ����به احلسن بن عيل به احلسن بن عيل به احلسن بن عيل به احلسن بن عيل 

 ا�ي ٔاسـمل متـأخًرا ولكنـه ٔابـىل بـالًءا  ا�ي ٔاسـمل متـأخًرا ولكنـه ٔابـىل بـالًءا  ا�ي ٔاسـمل متـأخًرا ولكنـه ٔابـىل بـالًءا  ا�ي ٔاسـمل متـأخًرا ولكنـه ٔابـىل بـالًءا ����تلكمنا يف املرة السابقة عن ٔابو سـفيان تلكمنا يف املرة السابقة عن ٔابو سـفيان تلكمنا يف املرة السابقة عن ٔابو سـفيان تلكمنا يف املرة السابقة عن ٔابو سـفيان 
 ملا قاتـل مـع املـسلمني يف  ملا قاتـل مـع املـسلمني يف  ملا قاتـل مـع املـسلمني يف  ملا قاتـل مـع املـسلمني يف ����يوم الريموك، ذكر² بعض مناقب ٔايب سفيان يوم الريموك، ذكر² بعض مناقب ٔايب سفيان يوم الريموك، ذكر² بعض مناقب ٔايب سفيان يوم الريموك، ذكر² بعض مناقب ٔايب سفيان حسـنًا حسـنًا حسـنًا حسـنًا 

        ....يوم الريموك ؤاخذ حيث الناس عىل الثبات ضد الروميوم الريموك ؤاخذ حيث الناس عىل الثبات ضد الروميوم الريموك ؤاخذ حيث الناس عىل الثبات ضد الروميوم الريموك ؤاخذ حيث الناس عىل الثبات ضد الروم

            ....ا�رس اجلديدا�رس اجلديدا�رس اجلديدا�رس اجلديد

        ::::روا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةروا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةروا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةروا%ت اليت تشوه ا�و� أالمويةالالالالنتلكم اليوم عن ٔان نتلكم اليوم عن ٔان نتلكم اليوم عن ٔان نتلكم اليوم عن ٔان 

 منذ نعومة ٔاظفـاره فقـد  منذ نعومة ٔاظفـاره فقـد  منذ نعومة ٔاظفـاره فقـد  منذ نعومة ٔاظفـاره فقـد ����اكن مما ساعد عىل قبولها الصورة املرشقة لسـيد² عيل اكن مما ساعد عىل قبولها الصورة املرشقة لسـيد² عيل اكن مما ساعد عىل قبولها الصورة املرشقة لسـيد² عيل اكن مما ساعد عىل قبولها الصورة املرشقة لسـيد² عيل 
ن بطل املشاهد ورجل احلروب ومنذ بداية اخلالفة الراشـدة ووفـاة رسـول هللا ن بطل املشاهد ورجل احلروب ومنذ بداية اخلالفة الراشـدة ووفـاة رسـول هللا ن بطل املشاهد ورجل احلروب ومنذ بداية اخلالفة الراشـدة ووفـاة رسـول هللا ن بطل املشاهد ورجل احلروب ومنذ بداية اخلالفة الراشـدة ووفـاة رسـول هللا اكاكاكاك
 بدٔا خيبو جنمه وخيبوا صوته بعد ٔان ملع وتألق كثـًريا، وهـذا اختفـاء ظـاهري ال  بدٔا خيبو جنمه وخيبوا صوته بعد ٔان ملع وتألق كثـًريا، وهـذا اختفـاء ظـاهري ال  بدٔا خيبو جنمه وخيبوا صوته بعد ٔان ملع وتألق كثـًريا، وهـذا اختفـاء ظـاهري ال  بدٔا خيبو جنمه وخيبوا صوته بعد ٔان ملع وتألق كثـًريا، وهـذا اختفـاء ظـاهري ال ����

حقيقي حيث اكن معر بن اخلطاب وع�ن بن عفان يستشريانه يف ٔامور ا�و� ويف حقيقي حيث اكن معر بن اخلطاب وع�ن بن عفان يستشريانه يف ٔامور ا�و� ويف حقيقي حيث اكن معر بن اخلطاب وع�ن بن عفان يستشريانه يف ٔامور ا�و� ويف حقيقي حيث اكن معر بن اخلطاب وع�ن بن عفان يستشريانه يف ٔامور ا�و� ويف 
        ....ٕاىل آخرهٕاىل آخرهٕاىل آخرهٕاىل آخره…………قضا% الفتوى قضا% الفتوى قضا% الفتوى قضا% الفتوى 

     يف عـرصه  يف عـرصه  يف عـرصه  يف عـرصه كـرثة الفـرتة كـرثة الفـرتة كـرثة الفـرتة كـرثة الفـرتة مـن مـن مـن مـن ،،،،���� عـ�ن بـن عفـان  عـ�ن بـن عفـان  عـ�ن بـن عفـان  عـ�ن بـن عفـان عهـدعهـدعهـدعهـدد² د² د² د²  ســي ســي ســي ســي عهد عهد عهد عهدما ٔاشـيع عنما ٔاشـيع عنما ٔاشـيع عنما ٔاشـيع عن
        ....وعدم احلزموعدم احلزموعدم احلزموعدم احلزم

ٔان مما ساعد عىل نرش الشائعات ضد بين ٔامية ما اكن ٔان مما ساعد عىل نرش الشائعات ضد بين ٔامية ما اكن ٔان مما ساعد عىل نرش الشائعات ضد بين ٔامية ما اكن ٔان مما ساعد عىل نرش الشائعات ضد بين ٔامية ما اكن : (: (: (: (لكن وقفنا يف املرة السابقةلكن وقفنا يف املرة السابقةلكن وقفنا يف املرة السابقةلكن وقفنا يف املرة السابقة
، ، ، ، ����مـن فــنت يف ٔاواخـر ٔا%م اخلليفــة الراشــدي الثالـث ســـيد² عـ�ن بــن عفــان مـن فــنت يف ٔاواخـر ٔا%م اخلليفــة الراشــدي الثالـث ســـيد² عـ�ن بــن عفــان مـن فــنت يف ٔاواخـر ٔا%م اخلليفــة الراشــدي الثالـث ســـيد² عـ�ن بــن عفــان مـن فــنت يف ٔاواخـر ٔا%م اخلليفــة الراشــدي الثالـث ســـيد² عـ�ن بــن عفــان 

ود، ومظـاهرة اÊـوس ود، ومظـاهرة اÊـوس ود، ومظـاهرة اÊـوس ود، ومظـاهرة اÊـوس بسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن ســبأ، ومـؤامرات الهيـبسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن ســبأ، ومـؤامرات الهيـبسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن ســبأ، ومـؤامرات الهيـبسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن ســبأ، ومـؤامرات الهيـ
هلم، وكيد النصارى ٔايًضا، ونسب هذا لكه ٕاىل حمك اخلليفة ومسي جعًزا، وٕاىل رغبـة هلم، وكيد النصارى ٔايًضا، ونسب هذا لكه ٕاىل حمك اخلليفة ومسي جعًزا، وٕاىل رغبـة هلم، وكيد النصارى ٔايًضا، ونسب هذا لكه ٕاىل حمك اخلليفة ومسي جعًزا، وٕاىل رغبـة هلم، وكيد النصارى ٔايًضا، ونسب هذا لكه ٕاىل حمك اخلليفة ومسي جعًزا، وٕاىل رغبـة 

) ) ) ) سـيد² ع�ن يف عدم الضغط عىل املسلمني وعـدم ٔاخـذمه -لـشدة، ومسـي ضـعفاسـيد² ع�ن يف عدم الضغط عىل املسلمني وعـدم ٔاخـذمه -لـشدة، ومسـي ضـعفاسـيد² ع�ن يف عدم الضغط عىل املسلمني وعـدم ٔاخـذمه -لـشدة، ومسـي ضـعفاسـيد² ع�ن يف عدم الضغط عىل املسلمني وعـدم ٔاخـذمه -لـشدة، ومسـي ضـعفا
يعين التارخي إالساليم يقول ٕان سـيد² ع�ن اكن يف عهده فنت كثرية وكذا ومل يكن يعين التارخي إالساليم يقول ٕان سـيد² ع�ن اكن يف عهده فنت كثرية وكذا ومل يكن يعين التارخي إالساليم يقول ٕان سـيد² ع�ن اكن يف عهده فنت كثرية وكذا ومل يكن يعين التارخي إالساليم يقول ٕان سـيد² ع�ن اكن يف عهده فنت كثرية وكذا ومل يكن 
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        . . . . ااااحازًما اكن ضعيفً حازًما اكن ضعيفً حازًما اكن ضعيفً حازًما اكن ضعيفً 

عىل حني اكنت شدة والته عىل ٔاحصاب الفنت من مج¡ املؤيدات ٔالعدائـه حفملـوا عىل حني اكنت شدة والته عىل ٔاحصاب الفنت من مج¡ املؤيدات ٔالعدائـه حفملـوا عىل حني اكنت شدة والته عىل ٔاحصاب الفنت من مج¡ املؤيدات ٔالعدائـه حفملـوا عىل حني اكنت شدة والته عىل ٔاحصاب الفنت من مج¡ املؤيدات ٔالعدائـه حفملـوا ((((
عليه، وعدومه قساة ظاملني، وملا اكنوا من البيـت االmمـوي فقـد نـسـبوا ٕاىل اخلليفـة عليه، وعدومه قساة ظاملني، وملا اكنوا من البيـت االmمـوي فقـد نـسـبوا ٕاىل اخلليفـة عليه، وعدومه قساة ظاملني، وملا اكنوا من البيـت االmمـوي فقـد نـسـبوا ٕاىل اخلليفـة عليه، وعدومه قساة ظاملني، وملا اكنوا من البيـت االmمـوي فقـد نـسـبوا ٕاىل اخلليفـة 

 تبعــة ذÙ، وســـبحان هللا  تبعــة ذÙ، وســـبحان هللا  تبعــة ذÙ، وســـبحان هللا  تبعــة ذÙ، وســـبحان هللا ����تقريبــه ٔالهــل بيتــه، وممــأالهتم، وقــد حتمــل اخلليفــة تقريبــه ٔالهــل بيتــه، وممــأالهتم، وقــد حتمــل اخلليفــة تقريبــه ٔالهــل بيتــه، وممــأالهتم، وقــد حتمــل اخلليفــة تقريبــه ٔالهــل بيتــه، وممــأالهتم، وقــد حتمــل اخلليفــة 
) ) ) ) هــو املرغــوب فيــه؟ ونظــر ٕاىل ســـيد² عــ�نهــو املرغــوب فيــه؟ ونظــر ٕاىل ســـيد² عــ�نهــو املرغــوب فيــه؟ ونظــر ٕاىل ســـيد² عــ�نهــو املرغــوب فيــه؟ ونظــر ٕاىل ســـيد² عــ�نمفــن مفــن مفــن مفــن ! ! ! ! فــاحللمي ضــعيًفا والقــوي ظاملــافــاحللمي ضــعيًفا والقــوي ظاملــافــاحللمي ضــعيًفا والقــوي ظاملــافــاحللمي ضــعيًفا والقــوي ظاملــا

        . . . . معروف ٕان سـيد² ع�ن من بين ٔاميةمعروف ٕان سـيد² ع�ن من بين ٔاميةمعروف ٕان سـيد² ع�ن من بين ٔاميةمعروف ٕان سـيد² ع�ن من بين ٔامية

ســيد² عـ�ن ســيد² عـ�ن ســيد² عـ�ن ســيد² عـ�ن ) ) ) )  ? ? ? ?����وàٔنه ليس -خلليفـة الراشـدي، ونُـيس ٕاصـهار رسـول هللا وàٔنه ليس -خلليفـة الراشـدي، ونُـيس ٕاصـهار رسـول هللا وàٔنه ليس -خلليفـة الراشـدي، ونُـيس ٕاصـهار رسـول هللا وàٔنه ليس -خلليفـة الراشـدي، ونُـيس ٕاصـهار رسـول هللا ((((
        . . . . ����يلقب بذو النورين، وهذا لزواجه من بنيت رسول هللا يلقب بذو النورين، وهذا لزواجه من بنيت رسول هللا يلقب بذو النورين، وهذا لزواجه من بنيت رسول هللا يلقب بذو النورين، وهذا لزواجه من بنيت رسول هللا 

ة، وسـاعة ة، وسـاعة ة، وسـاعة ة، وسـاعة ونسيت مواقفه يف ا�فاع عن إالسـالم -ملـال والـنفس، ويـوم احلديبيـونسيت مواقفه يف ا�فاع عن إالسـالم -ملـال والـنفس، ويـوم احلديبيـونسيت مواقفه يف ا�فاع عن إالسـالم -ملـال والـنفس، ويـوم احلديبيـونسيت مواقفه يف ا�فاع عن إالسـالم -ملـال والـنفس، ويـوم احلديبيـ((((
العرسة، وفتوحاته يف ٔاول عهده، والرخـاء ا�ي ٔاصـاب املـسلمني مجيًعـا يف بدايـة العرسة، وفتوحاته يف ٔاول عهده، والرخـاء ا�ي ٔاصـاب املـسلمني مجيًعـا يف بدايـة العرسة، وفتوحاته يف ٔاول عهده، والرخـاء ا�ي ٔاصـاب املـسلمني مجيًعـا يف بدايـة العرسة، وفتوحاته يف ٔاول عهده، والرخـاء ا�ي ٔاصـاب املـسلمني مجيًعـا يف بدايـة 

: : : :  اكن يقول اكن يقول اكن يقول اكن يقول----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----الرسول الرسول الرسول الرسول ) ) ) ) ٔامره، وكيف اكن يوايس املسلمني مبا?ٔامره، وكيف اكن يوايس املسلمني مبا?ٔامره، وكيف اكن يوايس املسلمني مبا?ٔامره، وكيف اكن يوايس املسلمني مبا?
بعد ٔان اشرتى برئ رومية، وçز جيش العـرسة بعد ٔان اشرتى برئ رومية، وçز جيش العـرسة بعد ٔان اشرتى برئ رومية، وçز جيش العـرسة بعد ٔان اشرتى برئ رومية، وçز جيش العـرسة » » » » ما رض ع�ن ما صنع بعد اليومما رض ع�ن ما صنع بعد اليومما رض ع�ن ما صنع بعد اليومما رض ع�ن ما صنع بعد اليوم««««

ؤالء ا�ين يريدون تشويه ا�و� أالمويـة يطعنـون ؤالء ا�ين يريدون تشويه ا�و� أالمويـة يطعنـون ؤالء ا�ين يريدون تشويه ا�و� أالمويـة يطعنـون ؤالء ا�ين يريدون تشويه ا�و� أالمويـة يطعنـون وحده، ? مناقب كثرية، لكن هوحده، ? مناقب كثرية، لكن هوحده، ? مناقب كثرية، لكن هوحده، ? مناقب كثرية، لكن ه
        . . . . يف سـيد² ع�ن، ويقولون ٔانه اكن ضعيًفا، اكن حيايب ٔاقاربهيف سـيد² ع�ن، ويقولون ٔانه اكن ضعيًفا، اكن حيايب ٔاقاربهيف سـيد² ع�ن، ويقولون ٔانه اكن ضعيًفا، اكن حيايب ٔاقاربهيف سـيد² ع�ن، ويقولون ٔانه اكن ضعيًفا، اكن حيايب ٔاقاربه

        ؟؟؟؟معايب بين ٔامية معايب بين ٔامية معايب بين ٔامية معايب بين ٔامية عىل ٕاظهار عىل ٕاظهار عىل ٕاظهار عىل ٕاظهار     ما ا�ي ساعدما ا�ي ساعدما ا�ي ساعدما ا�ي ساعد

ريض ريض ريض ريض ----وساعد يف ٕاظهار معايب بين ٔامية اخلالف ا�ي جرى بـني عـيل ومعاويـة وساعد يف ٕاظهار معايب بين ٔامية اخلالف ا�ي جرى بـني عـيل ومعاويـة وساعد يف ٕاظهار معايب بين ٔامية اخلالف ا�ي جرى بـني عـيل ومعاويـة وساعد يف ٕاظهار معايب بين ٔامية اخلالف ا�ي جرى بـني عـيل ومعاويـة ((((
لمني والـسري عـىل الطريـق الـصحيح لمني والـسري عـىل الطريـق الـصحيح لمني والـسري عـىل الطريـق الـصحيح لمني والـسري عـىل الطريـق الـصحيح ، وقد اجهتد لك مهنام ملـصلحة املـس، وقد اجهتد لك مهنام ملـصلحة املـس، وقد اجهتد لك مهنام ملـصلحة املـس، وقد اجهتد لك مهنام ملـصلحة املـس----هللا عهنامهللا عهنامهللا عهنامهللا عهنام

، وال حيـق ، وال حيـق ، وال حيـق ، وال حيـق ����وٕان كنا نرى ٔان اخلليفة الرشعي هـو ســيد² عـيل بـن ٔايب طالـب وٕان كنا نرى ٔان اخلليفة الرشعي هـو ســيد² عـيل بـن ٔايب طالـب وٕان كنا نرى ٔان اخلليفة الرشعي هـو ســيد² عـيل بـن ٔايب طالـب وٕان كنا نرى ٔان اخلليفة الرشعي هـو ســيد² عـيل بـن ٔايب طالـب 
) ) ) ) لواٍل من الوالة ٔان يعارض اخلليفة، ويدعو ٕاىل قضية يه من حق اخلليفـة وحـدهلواٍل من الوالة ٔان يعارض اخلليفة، ويدعو ٕاىل قضية يه من حق اخلليفـة وحـدهلواٍل من الوالة ٔان يعارض اخلليفة، ويدعو ٕاىل قضية يه من حق اخلليفـة وحـدهلواٍل من الوالة ٔان يعارض اخلليفة، ويدعو ٕاىل قضية يه من حق اخلليفـة وحـده

        ....ما يه القضية اليت من حق اخلليفة وحده؟ما يه القضية اليت من حق اخلليفة وحده؟ما يه القضية اليت من حق اخلليفة وحده؟ما يه القضية اليت من حق اخلليفة وحده؟

 ٔان معاويـة  ٔان معاويـة  ٔان معاويـة  ٔان معاويـة ---- هللا عـهنام هللا عـهنام هللا عـهنام هللا عـهنامريضريضريضريض---- اليت سبب اخلالف بني سـيد² معاوية وسـيد² عيل  اليت سبب اخلالف بني سـيد² معاوية وسـيد² عيل  اليت سبب اخلالف بني سـيد² معاوية وسـيد² عيل  اليت سبب اخلالف بني سـيد² معاوية وسـيد² عيل 
 ٔاراد معاوية بـن ٔايب  ٔاراد معاوية بـن ٔايب  ٔاراد معاوية بـن ٔايب  ٔاراد معاوية بـن ٔايب ���� اكن والًيا عىل الشام يف عهد ع�ن وبعد مقتل ع�ن  اكن والًيا عىل الشام يف عهد ع�ن وبعد مقتل ع�ن  اكن والًيا عىل الشام يف عهد ع�ن وبعد مقتل ع�ن  اكن والًيا عىل الشام يف عهد ع�ن وبعد مقتل ع�ن ����

هـ، تـوىل اخلالفـة هـ، تـوىل اخلالفـة هـ، تـوىل اخلالفـة هـ، تـوىل اخلالفـة ٣٥٣٥٣٥٣٥سفيان ٔان يأخذ حبق ع�ن مبارشة، سـيد² ع�ن قتل سـنة سفيان ٔان يأخذ حبق ع�ن مبارشة، سـيد² ع�ن قتل سـنة سفيان ٔان يأخذ حبق ع�ن مبارشة، سـيد² ع�ن قتل سـنة سفيان ٔان يأخذ حبق ع�ن مبارشة، سـيد² ع�ن قتل سـنة 
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سـيد² عيل، مفعاوية يطالب سـيد² عيل البد ٔان تأخـذ حـق عـ�ن االٓن، ٔان تـأيت سـيد² عيل، مفعاوية يطالب سـيد² عيل البد ٔان تأخـذ حـق عـ�ن االٓن، ٔان تـأيت سـيد² عيل، مفعاوية يطالب سـيد² عيل البد ٔان تأخـذ حـق عـ�ن االٓن، ٔان تـأيت سـيد² عيل، مفعاوية يطالب سـيد² عيل البد ٔان تأخـذ حـق عـ�ن االٓن، ٔان تـأيت 
ه، لكن أالمور اكن فهيا فنت كثرية، اكن فيه اضطرا-ت شـديدة، ه، لكن أالمور اكن فهيا فنت كثرية، اكن فيه اضطرا-ت شـديدة، ه، لكن أالمور اكن فهيا فنت كثرية، اكن فيه اضطرا-ت شـديدة، ه، لكن أالمور اكن فهيا فنت كثرية، اكن فيه اضطرا-ت شـديدة، بقت¡ ع�ن وحتامكبقت¡ ع�ن وحتامكبقت¡ ع�ن وحتامكبقت¡ ع�ن وحتامك

 مـن قتلتـه فـرتة مـن  مـن قتلتـه فـرتة مـن  مـن قتلتـه فـرتة مـن  مـن قتلتـه فـرتة مـن ���� ٔان يؤجـل ٔامـر ٔاخـذ حـق عـ�ن  ٔان يؤجـل ٔامـر ٔاخـذ حـق عـ�ن  ٔان يؤجـل ٔامـر ٔاخـذ حـق عـ�ن  ٔان يؤجـل ٔامـر ٔاخـذ حـق عـ�ن ����فرٔاي سـيد² عيل فرٔاي سـيد² عيل فرٔاي سـيد² عيل فرٔاي سـيد² عيل 
Ùالزمان، لكـن معاويـة مل يـرَض بـذÙالزمان، لكـن معاويـة مل يـرَض بـذÙالزمان، لكـن معاويـة مل يـرَض بـذÙمعركـة ، معركـة ، معركـة ، معركـة االٓن، و-لتـايل حـصلت بيـهنماالٓن، و-لتـايل حـصلت بيـهنماالٓن، و-لتـايل حـصلت بيـهنماالٓن، و-لتـايل حـصلت بيـهنم: : : :  قـال قـال قـال قـالالزمان، لكـن معاويـة مل يـرَض بـذ ،

يب طالب يب طالب يب طالب يب طالب امجلل، ومعركة صفني، ومع ٔان معاوية اكن والًيا من والة سـيد² عيل بن أ امجلل، ومعركة صفني، ومع ٔان معاوية اكن والًيا من والة سـيد² عيل بن أ امجلل، ومعركة صفني، ومع ٔان معاوية اكن والًيا من والة سـيد² عيل بن أ امجلل، ومعركة صفني، ومع ٔان معاوية اكن والًيا من والة سـيد² عيل بن أ 
، عيل بن ٔايب طالب هو اخلليفة، ومعاوية بن ٔايب سفيان هو وايل عـىل الـشام ، عيل بن ٔايب طالب هو اخلليفة، ومعاوية بن ٔايب سفيان هو وايل عـىل الـشام ، عيل بن ٔايب طالب هو اخلليفة، ومعاوية بن ٔايب سفيان هو وايل عـىل الـشام ، عيل بن ٔايب طالب هو اخلليفة، ومعاوية بن ٔايب سفيان هو وايل عـىل الـشام ����

ويدعوا ٕاىل قضية ٔاخذ حق اخلليفـة وحـده، ٕاال ويدعوا ٕاىل قضية ٔاخذ حق اخلليفـة وحـده، ٕاال ويدعوا ٕاىل قضية ٔاخذ حق اخلليفـة وحـده، ٕاال ويدعوا ٕاىل قضية ٔاخذ حق اخلليفـة وحـده، ٕاال  ( ( ( (����يف عهد ع�ن ويف عهد عيل يف عهد ع�ن ويف عهد عيل يف عهد ع�ن ويف عهد عيل يف عهد ع�ن ويف عهد عيل 
ٔانه اختلط عليه بـسبب الفـوىض وســيطرة املـشاغبني عـىل املدينـة املنـورة ٕاال ٔان ٔانه اختلط عليه بـسبب الفـوىض وســيطرة املـشاغبني عـىل املدينـة املنـورة ٕاال ٔان ٔانه اختلط عليه بـسبب الفـوىض وســيطرة املـشاغبني عـىل املدينـة املنـورة ٕاال ٔان ٔانه اختلط عليه بـسبب الفـوىض وســيطرة املـشاغبني عـىل املدينـة املنـورة ٕاال ٔان 

 لك مكرمة، ونسوا  لك مكرمة، ونسوا  لك مكرمة، ونسوا  لك مكرمة، ونسوا ����عن معاوية عن معاوية عن معاوية عن معاوية  ٔاو من يدعون ذÙ قد ٔابعدوا  ٔاو من يدعون ذÙ قد ٔابعدوا  ٔاو من يدعون ذÙ قد ٔابعدوا  ٔاو من يدعون ذÙ قد ٔابعدوا ����ٔانصار عيل ٔانصار عيل ٔانصار عيل ٔانصار عيل 
ñحصبته وكتابته للوñحصبته وكتابته للوñحصبته وكتابته للوñم، البد ٔاهل السـنة يمتزيون -ٕالنصاف، فسـيد² ) ) ) ) حصبته وكتابته للوóم، البد ٔاهل السـنة يمتزيون -ٕالنصاف، فسـيد² نفس الóم، البد ٔاهل السـنة يمتزيون -ٕالنصاف، فسـيد² نفس الóم، البد ٔاهل السـنة يمتزيون -ٕالنصاف، فسـيد² نفس الóنفس ال

نه ٔاراد ٔان يأخذ هذا احلـق ا�ي هـو حـق اخلليفـة، اخلليفـة هـو نه ٔاراد ٔان يأخذ هذا احلـق ا�ي هـو حـق اخلليفـة، اخلليفـة هـو نه ٔاراد ٔان يأخذ هذا احلـق ا�ي هـو حـق اخلليفـة، اخلليفـة هـو نه ٔاراد ٔان يأخذ هذا احلـق ا�ي هـو حـق اخلليفـة، اخلليفـة هـو أ أ أ أ معاوية ٔاخطأ يف معاوية ٔاخطأ يف معاوية ٔاخطأ يف معاوية ٔاخطأ يف 
ا�ي يأخذ احلق من قت¡ عـ�ن، ومعاويـة ٔاخطـأ يف ٔانـه يطالبـه بـذÙ االٓن، ويف ا�ي يأخذ احلق من قت¡ عـ�ن، ومعاويـة ٔاخطـأ يف ٔانـه يطالبـه بـذÙ االٓن، ويف ا�ي يأخذ احلق من قت¡ عـ�ن، ومعاويـة ٔاخطـأ يف ٔانـه يطالبـه بـذÙ االٓن، ويف ا�ي يأخذ احلق من قت¡ عـ�ن، ومعاويـة ٔاخطـأ يف ٔانـه يطالبـه بـذÙ االٓن، ويف 

        ....يد² معاوية ٔايًضا ? فضائل عظميةيد² معاوية ٔايًضا ? فضائل عظميةيد² معاوية ٔايًضا ? فضائل عظميةيد² معاوية ٔايًضا ? فضائل عظميةنفس الوقت سـ نفس الوقت سـ نفس الوقت سـ نفس الوقت سـ 

        ....فضائل سـيد² معاوية رىض هللا عنهفضائل سـيد² معاوية رىض هللا عنهفضائل سـيد² معاوية رىض هللا عنهفضائل سـيد² معاوية رىض هللا عنه

 وهـو ٔاحـد كتـاب الـوñ و? فتوحـات عظميـة وتقـديره  وهـو ٔاحـد كتـاب الـوñ و? فتوحـات عظميـة وتقـديره  وهـو ٔاحـد كتـاب الـوñ و? فتوحـات عظميـة وتقـديره  وهـو ٔاحـد كتـاب الـوñ و? فتوحـات عظميـة وتقـديره ����فهو حصايب للرسـول فهو حصايب للرسـول فهو حصايب للرسـول فهو حصايب للرسـول ((((
ٕان ٕان ٕان ٕان ---- يف حياته ومماته وهو مـا سـنتعرض ? يف الـصفحات القادمـة  يف حياته ومماته وهو مـا سـنتعرض ? يف الـصفحات القادمـة  يف حياته ومماته وهو مـا سـنتعرض ? يف الـصفحات القادمـة  يف حياته ومماته وهو مـا سـنتعرض ? يف الـصفحات القادمـة ����لسـيد² عيل لسـيد² عيل لسـيد² عيل لسـيد² عيل 

        . . . . ، وال يصدقه مسمل، وال يصدقه مسمل، وال يصدقه مسمل، وال يصدقه مسمل ونسـبوا ٕاليه لعنه وحتقريه وهو ٔامر ال يقبô مؤمن ونسـبوا ٕاليه لعنه وحتقريه وهو ٔامر ال يقبô مؤمن ونسـبوا ٕاليه لعنه وحتقريه وهو ٔامر ال يقبô مؤمن ونسـبوا ٕاليه لعنه وحتقريه وهو ٔامر ال يقبô مؤمن----شاء هللاشاء هللاشاء هللاشاء هللا

وساعد يف قبول هذه الروا%ت النكبـات الـيت حلـت بـآل البيـت بـل الـيت توالـت وساعد يف قبول هذه الروا%ت النكبـات الـيت حلـت بـآل البيـت بـل الـيت توالـت وساعد يف قبول هذه الروا%ت النكبـات الـيت حلـت بـآل البيـت بـل الـيت توالـت وساعد يف قبول هذه الروا%ت النكبـات الـيت حلـت بـآل البيـت بـل الـيت توالـت 
علهيم، حفادثة كربالء اليت تعد فاجعة كبرية نزلت بآل البيت وذهب فهيا بطلها سـيد² علهيم، حفادثة كربالء اليت تعد فاجعة كبرية نزلت بآل البيت وذهب فهيا بطلها سـيد² علهيم، حفادثة كربالء اليت تعد فاجعة كبرية نزلت بآل البيت وذهب فهيا بطلها سـيد² علهيم، حفادثة كربالء اليت تعد فاجعة كبرية نزلت بآل البيت وذهب فهيا بطلها سـيد² 

خوانه ؤابنائه خوانه ؤابنائه خوانه ؤابنائه خوانه ؤابنائه إ إ إ إ مات من مات من مات من مات من ) ) ) ) ، ؤاكرث ٕاخوانه ؤابنائه، ؤاكرث ٕاخوانه ؤابنائه، ؤاكرث ٕاخوانه ؤابنائه، ؤاكرث ٕاخوانه ؤابنائه----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----احلسني بن عيل، احلسني بن عيل، احلسني بن عيل، احلسني بن عيل، 
        . . . . هـهـهـهـ٦١٦١٦١٦١وهو قتل يف موقعة كربالء سـنة وهو قتل يف موقعة كربالء سـنة وهو قتل يف موقعة كربالء سـنة وهو قتل يف موقعة كربالء سـنة ، ، ، ، ���� احلسني  احلسني  احلسني  احلسني ٢٢٢٢٢٢٢٢

واحلسني مل خيرج عىل معاوية، خرج عىل يزيد، ٔالن معاوية بن ٔايب سفيان خالفتـه واحلسني مل خيرج عىل معاوية، خرج عىل يزيد، ٔالن معاوية بن ٔايب سفيان خالفتـه واحلسني مل خيرج عىل معاوية، خرج عىل يزيد، ٔالن معاوية بن ٔايب سفيان خالفتـه واحلسني مل خيرج عىل معاوية، خرج عىل يزيد، ٔالن معاوية بن ٔايب سفيان خالفتـه 
هــ يزيـد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان، واكن ســيد² هــ يزيـد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان، واكن ســيد² هــ يزيـد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان، واكن ســيد² هــ يزيـد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان، واكن ســيد² ٦٣٦٣٦٣٦٣----٦٠٦٠٦٠٦٠ هـ من  هـ من  هـ من  هـ من ٦٠٦٠٦٠٦٠حىت سـنة حىت سـنة حىت سـنة حىت سـنة 



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

� معهد شيخ االسالم العلمي

 اكن قد عهد ٕاىل ابنه يف حياته، يعين ليس مثًال عند املوت، ال هذا يف  اكن قد عهد ٕاىل ابنه يف حياته، يعين ليس مثًال عند املوت، ال هذا يف  اكن قد عهد ٕاىل ابنه يف حياته، يعين ليس مثًال عند املوت، ال هذا يف  اكن قد عهد ٕاىل ابنه يف حياته، يعين ليس مثًال عند املوت، ال هذا يف ����معاوية معاوية معاوية معاوية 
 هـ ملا ذهب ٕاىل املدينـة ٔاصـدر هـذا البيـان ٔاين قـد عهـدت ٕاىل  هـ ملا ذهب ٕاىل املدينـة ٔاصـدر هـذا البيـان ٔاين قـد عهـدت ٕاىل  هـ ملا ذهب ٕاىل املدينـة ٔاصـدر هـذا البيـان ٔاين قـد عهـدت ٕاىل  هـ ملا ذهب ٕاىل املدينـة ٔاصـدر هـذا البيـان ٔاين قـد عهـدت ٕاىل ٥١٥١٥١٥١و و و و  أ  أ  أ  أ ٥٠٥٠٥٠٥٠سـنة سـنة سـنة سـنة 

        . . . . هـهـهـهـ٥١٥١٥١٥١ ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ٥٠٥٠٥٠٥٠اخلالفة من بعدي ٕاىل يزيد سـنة اخلالفة من بعدي ٕاىل يزيد سـنة اخلالفة من بعدي ٕاىل يزيد سـنة اخلالفة من بعدي ٕاىل يزيد سـنة 

هـ، خفرج عليه احلسني، ٔالن يزيد مل يكن صاحلا، اكن هـ، خفرج عليه احلسني، ٔالن يزيد مل يكن صاحلا، اكن هـ، خفرج عليه احلسني، ٔالن يزيد مل يكن صاحلا، اكن هـ، خفرج عليه احلسني، ٔالن يزيد مل يكن صاحلا، اكن ٦١٦١٦١٦١يزيد ميسك اخلالفة سـنة يزيد ميسك اخلالفة سـنة يزيد ميسك اخلالفة سـنة يزيد ميسك اخلالفة سـنة 
فيه فساد ٔافسد من سـيد² معاوية بكثري، فاحلسني رٔاي مع ٔاتباعه ؤانصاره ٕان ممكن فيه فساد ٔافسد من سـيد² معاوية بكثري، فاحلسني رٔاي مع ٔاتباعه ؤانصاره ٕان ممكن فيه فساد ٔافسد من سـيد² معاوية بكثري، فاحلسني رٔاي مع ٔاتباعه ؤانصاره ٕان ممكن فيه فساد ٔافسد من سـيد² معاوية بكثري، فاحلسني رٔاي مع ٔاتباعه ؤانصاره ٕان ممكن 

 ؤاخـو  ؤاخـو  ؤاخـو  ؤاخـو ����ذا اخلليفة الفاسد، وعنده ٔانه ٔاحق هبـا، فٕانـه حفيـد رسـول هللا ذا اخلليفة الفاسد، وعنده ٔانه ٔاحق هبـا، فٕانـه حفيـد رسـول هللا ذا اخلليفة الفاسد، وعنده ٔانه ٔاحق هبـا، فٕانـه حفيـد رسـول هللا ذا اخلليفة الفاسد، وعنده ٔانه ٔاحق هبـا، فٕانـه حفيـد رسـول هللا يزيل هيزيل هيزيل هيزيل ه
اخلليفة اخلامس من اخللفاء الراشدين سـيد² احلسن وهو ابن عـيل بـن ٔايب طالـب اخلليفة اخلامس من اخللفاء الراشدين سـيد² احلسن وهو ابن عـيل بـن ٔايب طالـب اخلليفة اخلامس من اخللفاء الراشدين سـيد² احلسن وهو ابن عـيل بـن ٔايب طالـب اخلليفة اخلامس من اخللفاء الراشدين سـيد² احلسن وهو ابن عـيل بـن ٔايب طالـب 
رابع اخللفاء الراشدين، واكن ? من الفضائل الكثري، الناس لكها تشهد هبذا، فبالرمغ رابع اخللفاء الراشدين، واكن ? من الفضائل الكثري، الناس لكها تشهد هبذا، فبالرمغ رابع اخللفاء الراشدين، واكن ? من الفضائل الكثري، الناس لكها تشهد هبذا، فبالرمغ رابع اخللفاء الراشدين، واكن ? من الفضائل الكثري، الناس لكها تشهد هبذا، فبالرمغ 

ن فيـه ن فيـه ن فيـه ن فيـه أ أ أ أ يـد الفاسـق، فýٔنـه رٔاي يـد الفاسـق، فýٔنـه رٔاي يـد الفاسـق، فýٔنـه رٔاي يـد الفاسـق، فýٔنـه رٔاي من ذÙ يـؤمر عليـه ويكـون خليفـة عليـه هـذا يز من ذÙ يـؤمر عليـه ويكـون خليفـة عليـه هـذا يز من ذÙ يـؤمر عليـه ويكـون خليفـة عليـه هـذا يز من ذÙ يـؤمر عليـه ويكـون خليفـة عليـه هـذا يز 
مصلحة سـتحدث ٕ-زا� هذا املنكر، ولكن اكنت النتيمصلحة سـتحدث ٕ-زا� هذا املنكر، ولكن اكنت النتيمصلحة سـتحدث ٕ-زا� هذا املنكر، ولكن اكنت النتيمصلحة سـتحدث ٕ-زا� هذا املنكر، ولكن اكنت النتيججججة ٔان ٔاتباعه تركوه وختلوا عنه ة ٔان ٔاتباعه تركوه وختلوا عنه ة ٔان ٔاتباعه تركوه وختلوا عنه ة ٔان ٔاتباعه تركوه وختلوا عنه 

، وتركـوه فقتـل حنـسـبه ، وتركـوه فقتـل حنـسـبه ، وتركـوه فقتـل حنـسـبه ، وتركـوه فقتـل حنـسـبه ككككونـونـونـونـ حيب حيب حيب حيبممممبعد ٔان اكنوا قد ٔاغروه بأن فيه آالف معـك ولكهـبعد ٔان اكنوا قد ٔاغروه بأن فيه آالف معـك ولكهـبعد ٔان اكنوا قد ٔاغروه بأن فيه آالف معـك ولكهـبعد ٔان اكنوا قد ٔاغروه بأن فيه آالف معـك ولكهـ
        . . . . شهيًدا يف كربالءشهيًدا يف كربالءشهيًدا يف كربالءشهيًدا يف كربالء

شـباب شـباب شـباب شـباب احلسن واحلسني سـيدا احلسن واحلسني سـيدا احلسن واحلسني سـيدا احلسن واحلسني سـيدا « « « « :  :  :  :   يقول يقول يقول يقول����الرسول الرسول الرسول الرسول )  )  )  )  وهو ٔافضل من علهيا يومذاكوهو ٔافضل من علهيا يومذاكوهو ٔافضل من علهيا يومذاكوهو ٔافضل من علهيا يومذاك((((
        ....هام رحيانتاي من ا�نيا احلسن واحلسنيهام رحيانتاي من ا�نيا احلسن واحلسنيهام رحيانتاي من ا�نيا احلسن واحلسنيهام رحيانتاي من ا�نيا احلسن واحلسني» » » » ٔاهل اجلنةٔاهل اجلنةٔاهل اجلنةٔاهل اجلنة

            ؟؟؟؟ وملا وملا وملا وملاصوا-صوا-صوا-صوا-هل اكن خروج احلسني عىل يزيد بن معاوية هل اكن خروج احلسني عىل يزيد بن معاوية هل اكن خروج احلسني عىل يزيد بن معاوية هل اكن خروج احلسني عىل يزيد بن معاوية 

يف خروجـه ٕاال ٔان اخلـروج لـيس ? مـا يـيف خروجـه ٕاال ٔان اخلـروج لـيس ? مـا يـيف خروجـه ٕاال ٔان اخلـروج لـيس ? مـا يـيف خروجـه ٕاال ٔان اخلـروج لـيس ? مـا يـربربربربره مـن ره مـن ره مـن ره مـن     جمجمجمجمهتـدا هتـدا هتـدا هتـدا     ����وٕاذ اكن احلسني وٕاذ اكن احلسني وٕاذ اكن احلسني وٕاذ اكن احلسني ((((
ــسـياسـية والعــسكرية  ــة ال ــيس -لــصحيح مــن الناحي ــه ل ــة الــرشعية، كــام ٔان ــسـياسـية والعــسكرية الناحي ــة ال ــيس -لــصحيح مــن الناحي ــه ل ــة الــرشعية، كــام ٔان ــسـياسـية والعــسكرية الناحي ــة ال ــيس -لــصحيح مــن الناحي ــه ل ــة الــرشعية، كــام ٔان ــسـياسـية والعــسكرية الناحي ــة ال ــيس -لــصحيح مــن الناحي ــه ل ــة الــرشعية، كــام ٔان الناحي

عته ال تزيد كثًريا عىل املائة ٔاكرثها من النساء وأالطفال خترج ٕاىل عته ال تزيد كثًريا عىل املائة ٔاكرثها من النساء وأالطفال خترج ٕاىل عته ال تزيد كثًريا عىل املائة ٔاكرثها من النساء وأالطفال خترج ٕاىل عته ال تزيد كثًريا عىل املائة ٔاكرثها من النساء وأالطفال خترج ٕاىل وووو����جججج����عية، عية، عية، عية، جفجفجفجفامامامام
مممماكاكاكاكن تعم فيه الفوىض ليقوم زعميها هناك -لثورة ضد احلمك الضعيف، وحيمل لـواء ن تعم فيه الفوىض ليقوم زعميها هناك -لثورة ضد احلمك الضعيف، وحيمل لـواء ن تعم فيه الفوىض ليقوم زعميها هناك -لثورة ضد احلمك الضعيف، وحيمل لـواء ن تعم فيه الفوىض ليقوم زعميها هناك -لثورة ضد احلمك الضعيف، وحيمل لـواء 
اجلهاد ليعمل عىل تطبيق املهناجلهاد ليعمل عىل تطبيق املهناجلهاد ليعمل عىل تطبيق املهناجلهاد ليعمل عىل تطبيق املهنجججج إالساليم بش إالساليم بش إالساليم بش إالساليم بشلكلكلكلك ٔاكرث سالمة، وتتوقع هذه امجلاعـة  ٔاكرث سالمة، وتتوقع هذه امجلاعـة  ٔاكرث سالمة، وتتوقع هذه امجلاعـة  ٔاكرث سالمة، وتتوقع هذه امجلاعـة 


 ا ا ا ا


ٔالمر بشٔالمر بشٔالمر بشٔالمر بشلكلكلكلك قوي، ويقسو عىل ٔانـصارها  قوي، ويقسو عىل ٔانـصارها  قوي، ويقسو عىل ٔانـصارها  قوي، ويقسو عىل ٔانـصارها القتال والصدام بوايل بين ٔامية ا�ي ميالقتال والصدام بوايل بين ٔامية ا�ي ميالقتال والصدام بوايل بين ٔامية ا�ي ميالقتال والصدام بوايل بين ٔامية ا�ي مي
ببببلكلكلكلك شدة وٕاذا نظر² ٕاىل ما فعô جيش بين ٔامية بل ٔاحد والهتم يف هذه احلادثة ٔاال  شدة وٕاذا نظر² ٕاىل ما فعô جيش بين ٔامية بل ٔاحد والهتم يف هذه احلادثة ٔاال  شدة وٕاذا نظر² ٕاىل ما فعô جيش بين ٔامية بل ٔاحد والهتم يف هذه احلادثة ٔاال  شدة وٕاذا نظر² ٕاىل ما فعô جيش بين ٔامية بل ٔاحد والهتم يف هذه احلادثة ٔاال 
جيجيجيجيب ٔان ننظر ٕاىل ما فعô ٔاولب ٔان ننظر ٕاىل ما فعô ٔاولب ٔان ننظر ٕاىل ما فعô ٔاولب ٔان ننظر ٕاىل ما فعô ٔاولئئئئك ا�يـن دعـوا ســيد² احلـسني للك ا�يـن دعـوا ســيد² احلـسني للك ا�يـن دعـوا ســيد² احلـسني للك ا�يـن دعـوا ســيد² احلـسني للخخخخـروج ٕالـهيم، مث ـروج ٕالـهيم، مث ـروج ٕالـهيم، مث ـروج ٕالـهيم، مث 



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

� معهد شيخ االسالم العلمي

) ) ) ) ختلوا عنه ساعة الشدة، وسلموا رسو? ابن معـه مـسمل بـن عقيـل وقـت الـضيقختلوا عنه ساعة الشدة، وسلموا رسو? ابن معـه مـسمل بـن عقيـل وقـت الـضيقختلوا عنه ساعة الشدة، وسلموا رسو? ابن معـه مـسمل بـن عقيـل وقـت الـضيقختلوا عنه ساعة الشدة، وسلموا رسو? ابن معـه مـسمل بـن عقيـل وقـت الـضيق
        . . . . عقيل بن ٔايب طالبعقيل بن ٔايب طالبعقيل بن ٔايب طالبعقيل بن ٔايب طالبمسمل بن مسمل بن مسمل بن مسمل بن 

ٔايًضا ليس ختليا عنه فقط، لكـن ٔايًضا ليس ختليا عنه فقط، لكـن ٔايًضا ليس ختليا عنه فقط، لكـن ٔايًضا ليس ختليا عنه فقط، لكـن ) ) ) ) بل انضم ٔاكرثمه ٕاىل اجليش ا�ي قاتل احلسنيبل انضم ٔاكرثمه ٕاىل اجليش ا�ي قاتل احلسنيبل انضم ٔاكرثمه ٕاىل اجليش ا�ي قاتل احلسنيبل انضم ٔاكرثمه ٕاىل اجليش ا�ي قاتل احلسني((((
ôانضموا ٕاىل اجليش ا�ي يقاتôانضموا ٕاىل اجليش ا�ي يقاتôانضموا ٕاىل اجليش ا�ي يقاتôانضموا ٕاىل اجليش ا�ي يقات . . . .        

وهـذا مـا وهـذا مـا وهـذا مـا وهـذا مـا ! ! ! ! وشاهدوا مرصعه، ومل ينرصوه، ٔاال يعد ٔاولوشاهدوا مرصعه، ومل ينرصوه، ٔاال يعد ٔاولوشاهدوا مرصعه، ومل ينرصوه، ٔاال يعد ٔاولوشاهدوا مرصعه، ومل ينرصوه، ٔاال يعد ٔاولئئئئـك مه القـت¡ احلقيقيـون ?ـك مه القـت¡ احلقيقيـون ?ـك مه القـت¡ احلقيقيـون ?ـك مه القـت¡ احلقيقيـون ?((((
 هبذه الصورة فذكروا  هبذه الصورة فذكروا  هبذه الصورة فذكروا  هبذه الصورة فذكروا يدل عىل ٔان ا�ين تولوا كيدل عىل ٔان ا�ين تولوا كيدل عىل ٔان ا�ين تولوا كيدل عىل ٔان ا�ين تولوا كربربربرب هذه الفاجعة ٕا هذه الفاجعة ٕا هذه الفاجعة ٕا هذه الفاجعة ٕامنمنمنمنا مه ا�ين ا مه ا�ين ا مه ا�ين ا مه ا�ين جسجسجسجسلوهالوهالوهالوها

مـا فعلــت خــصومـا فعلــت خــصومـا فعلــت خــصومـا فعلــت خــصو����م ونــسوا مــا اقرتفـت ٔايــدهيم مه مهنــا، فــمل يــسم ونــسوا مــا اقرتفـت ٔايــدهيم مه مهنــا، فــمل يــسم ونــسوا مــا اقرتفـت ٔايــدهيم مه مهنــا، فــمل يــسم ونــسوا مــا اقرتفـت ٔايــدهيم مه مهنــا، فــمل يــسججججلوا خيــانهتم ?، لوا خيــانهتم ?، لوا خيــانهتم ?، لوا خيــانهتم ?، 
ôؤانصاره ؤاه ôومشاركهتم يف قتôؤانصاره ؤاه ôومشاركهتم يف قتôؤانصاره ؤاه ôومشاركهتم يف قتôؤانصاره ؤاه ôوٕاضافة ٕاىل فاجعة كربالء اكنت ثورة زيد بن عيل وٕاضافة ٕاىل فاجعة كربالء اكنت ثورة زيد بن عيل وٕاضافة ٕاىل فاجعة كربالء اكنت ثورة زيد بن عيل وٕاضافة ٕاىل فاجعة كربالء اكنت ثورة زيد بن عيل .  .  .  .  ومشاركهتم يف قت

 بن عيل بن احلـسني، عـيل هـذا املـشهور يف التـارخي وبعـض  بن عيل بن احلـسني، عـيل هـذا املـشهور يف التـارخي وبعـض  بن عيل بن احلـسني، عـيل هـذا املـشهور يف التـارخي وبعـض  بن عيل بن احلـسني، عـيل هـذا املـشهور يف التـارخي وبعـض ددددزيزيزيزي) ) ) ) ����بن احلسني بن احلسني بن احلسني بن احلسني 
الغريـب غريـب الـشام والـمين، ٕان الغريـب غريـب اللحـد الغريـب غريـب الـشام والـمين، ٕان الغريـب غريـب اللحـد الغريـب غريـب الـشام والـمين، ٕان الغريـب غريـب اللحـد الغريـب غريـب الـشام والـمين، ٕان الغريـب غريـب اللحـد القصيدة املشهورة ليس القصيدة املشهورة ليس القصيدة املشهورة ليس القصيدة املشهورة ليس 

والكفن مؤلفها عـيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، امسـه عـيل ولقـب بـزين والكفن مؤلفها عـيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، امسـه عـيل ولقـب بـزين والكفن مؤلفها عـيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، امسـه عـيل ولقـب بـزين والكفن مؤلفها عـيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، امسـه عـيل ولقـب بـزين 
العابدين ابنه زين العابدين هذا امسه زيـد هـذا ا�ي تنـسب ٕاليـه الطائفـة الزيديـة العابدين ابنه زين العابدين هذا امسه زيـد هـذا ا�ي تنـسب ٕاليـه الطائفـة الزيديـة العابدين ابنه زين العابدين هذا امسه زيـد هـذا ا�ي تنـسب ٕاليـه الطائفـة الزيديـة العابدين ابنه زين العابدين هذا امسه زيـد هـذا ا�ي تنـسب ٕاليـه الطائفـة الزيديـة 

 ٔاقرب الناس  ٔاقرب الناس  ٔاقرب الناس  ٔاقرب الناس ا�ين مه يف المين، مل يعودوا زيدية االٓن، ٔاصبحوا اثنا عرشية، فهؤالءا�ين مه يف المين، مل يعودوا زيدية االٓن، ٔاصبحوا اثنا عرشية، فهؤالءا�ين مه يف المين، مل يعودوا زيدية االٓن، ٔاصبحوا اثنا عرشية، فهؤالءا�ين مه يف المين، مل يعودوا زيدية االٓن، ٔاصبحوا اثنا عرشية، فهؤالء
        . . . . ٕاىل ٔاهل السـنة الزيديةٕاىل ٔاهل السـنة الزيديةٕاىل ٔاهل السـنة الزيديةٕاىل ٔاهل السـنة الزيدية

هــ، عنـدك االٓن اثنـني احلـسني هــ، عنـدك االٓن اثنـني احلـسني هــ، عنـدك االٓن اثنـني احلـسني هــ، عنـدك االٓن اثنـني احلـسني ١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢زيد بن عيل هذا قتل ٔايًضا يف الكوفة ســنة زيد بن عيل هذا قتل ٔايًضا يف الكوفة ســنة زيد بن عيل هذا قتل ٔايًضا يف الكوفة ســنة زيد بن عيل هذا قتل ٔايًضا يف الكوفة ســنة 
وحفيده، زيد بن عيل بن احلسني، احلسني قتل وحفيده، بيهنم وبني بعـض حـوايل وحفيده، زيد بن عيل بن احلسني، احلسني قتل وحفيده، بيهنم وبني بعـض حـوايل وحفيده، زيد بن عيل بن احلسني، احلسني قتل وحفيده، بيهنم وبني بعـض حـوايل وحفيده، زيد بن عيل بن احلسني، احلسني قتل وحفيده، بيهنم وبني بعـض حـوايل 

فيه اضطهاد كبـري الٓل فيه اضطهاد كبـري الٓل فيه اضطهاد كبـري الٓل فيه اضطهاد كبـري الٓل ٔان ٔان ٔان ٔان هـ، هذه املسأ�، هذا يزيد يف هـ، هذه املسأ�، هذا يزيد يف هـ، هذه املسأ�، هذا يزيد يف هـ، هذه املسأ�، هذا يزيد يف ١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢هـ و هـ و هـ و هـ و ٦١٦١٦١٦١ سـنة،  سـنة،  سـنة،  سـنة، ٥٠٥٠٥٠٥٠

البيت، وهذاالبيت، وهذاالبيت، وهذاالبيت، وهذا


        . . . .  اكن ٔا%م خالفة هشام بن عبد امل اكن ٔا%م خالفة هشام بن عبد امل اكن ٔا%م خالفة هشام بن عبد امل اكن ٔا%م خالفة هشام بن عبد امل

        ملا مسوا الرافضة هبذا ملا مسوا الرافضة هبذا ملا مسوا الرافضة هبذا ملا مسوا الرافضة هبذا �مس�مس�مس�مس؟؟؟؟

ّّ ٔاهل هذه املدينة احلسني بن عيل سل ٔاهل هذه املدينة احلسني بن عيل سل ٔاهل هذه املدينة احلسني بن عيل سل ٔاهل هذه املدينة احلسني بن عيل سلّّّّموا كذÙ حفيده زيد بن عيل، وقد موا كذÙ حفيده زيد بن عيل، وقد موا كذÙ حفيده زيد بن عيل، وقد موا كذÙ حفيده زيد بن عيل، وقد (((( وكام سملوكام سملوكام سملوكام سّملّ
دعوه للدعوه للدعوه للدعوه للخخخخروج، وحثوه عىل ذÙ فلام قام ختلـوا عنـه ورفـضوه، ومنـذ ذÙ الوقـت روج، وحثوه عىل ذÙ فلام قام ختلـوا عنـه ورفـضوه، ومنـذ ذÙ الوقـت روج، وحثوه عىل ذÙ فلام قام ختلـوا عنـه ورفـضوه، ومنـذ ذÙ الوقـت روج، وحثوه عىل ذÙ فلام قام ختلـوا عنـه ورفـضوه، ومنـذ ذÙ الوقـت 

ا الرافضة ٔالا الرافضة ٔالا الرافضة ٔالا الرافضة ٔالهنهنهنهنـم رفـضوا زيـد، ـم رفـضوا زيـد، ـم رفـضوا زيـد، ـم رفـضوا زيـد، ٔالجل هذا يف كتب العقيدة مسو ٔالجل هذا يف كتب العقيدة مسو ٔالجل هذا يف كتب العقيدة مسو ٔالجل هذا يف كتب العقيدة مسو ) ) ) ) عرفوا -عرفوا -عرفوا -عرفوا -مسمسمسمس الرافضة الرافضة الرافضة الرافضة
هام هام هام هام :  :  :  :  رفضوا حمك زيد بن عيل بن احلسني، ٔالن عندما سألوه عن ٔايب بكر ومعر فقالرفضوا حمك زيد بن عيل بن احلسني، ٔالن عندما سألوه عن ٔايب بكر ومعر فقالرفضوا حمك زيد بن عيل بن احلسني، ٔالن عندما سألوه عن ٔايب بكر ومعر فقالرفضوا حمك زيد بن عيل بن احلسني، ٔالن عندما سألوه عن ٔايب بكر ومعر فقال
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يسألوه يف ٔايب بكر ومعر يعين هؤالء ²س كفرة يسألوه يف ٔايب بكر ومعر يعين هؤالء ²س كفرة يسألوه يف ٔايب بكر ومعر يعين هؤالء ²س كفرة يسألوه يف ٔايب بكر ومعر يعين هؤالء ²س كفرة . . . . ����وزيرا جدي، جده من؟ النيب وزيرا جدي، جده من؟ النيب وزيرا جدي، جده من؟ النيب وزيرا جدي، جده من؟ النيب 
ال، هــام وزيــرا جــدي، فرفــضوا حمكــه فــسموا مــن ذÙ الوقــت ال، هــام وزيــرا جــدي، فرفــضوا حمكــه فــسموا مــن ذÙ الوقــت ال، هــام وزيــرا جــدي، فرفــضوا حمكــه فــسموا مــن ذÙ الوقــت ال، هــام وزيــرا جــدي، فرفــضوا حمكــه فــسموا مــن ذÙ الوقــت : : : : فــسقة،قال هلــمفــسقة،قال هلــمفــسقة،قال هلــمفــسقة،قال هلــم

        . . . . ����فضوا قول زيد بن عيل بن احلسني يف ٔايب بكر ومعر فضوا قول زيد بن عيل بن احلسني يف ٔايب بكر ومعر فضوا قول زيد بن عيل بن احلسني يف ٔايب بكر ومعر فضوا قول زيد بن عيل بن احلسني يف ٔايب بكر ومعر -لرافضة، ٔاي ا�ين ر -لرافضة، ٔاي ا�ين ر -لرافضة، ٔاي ا�ين ر -لرافضة، ٔاي ا�ين ر 

        من ا�ي ٔاطلق عىل الرافضة ذÙ من ا�ي ٔاطلق عىل الرافضة ذÙ من ا�ي ٔاطلق عىل الرافضة ذÙ من ا�ي ٔاطلق عىل الرافضة ذÙ �مس�مس�مس�مس؟؟؟؟

وزيد هو ا�ي ٔاطلق علهيم هذا وزيد هو ا�ي ٔاطلق علهيم هذا وزيد هو ا�ي ٔاطلق علهيم هذا وزيد هو ا�ي ٔاطلق علهيم هذا �مس�مس�مس�مس، وبعد لك هذا مل يرعووا ومل يتفكروا بـل ، وبعد لك هذا مل يرعووا ومل يتفكروا بـل ، وبعد لك هذا مل يرعووا ومل يتفكروا بـل ، وبعد لك هذا مل يرعووا ومل يتفكروا بـل ((((
قاموا يعلنون توبهتم بعد لك حادثة يرتكبوقاموا يعلنون توبهتم بعد لك حادثة يرتكبوقاموا يعلنون توبهتم بعد لك حادثة يرتكبوقاموا يعلنون توبهتم بعد لك حادثة يرتكبوهنهنهنهنا، فهم ا�ين ٔاعلنوا عدم الطاعة لسـيد² ا، فهم ا�ين ٔاعلنوا عدم الطاعة لسـيد² ا، فهم ا�ين ٔاعلنوا عدم الطاعة لسـيد² ا، فهم ا�ين ٔاعلنوا عدم الطاعة لسـيد² 

كثرية عىل ما مل يرد حـىت ملكثرية عىل ما مل يرد حـىت ملكثرية عىل ما مل يرد حـىت ملكثرية عىل ما مل يرد حـىت ملّّّّهـم، مث توانـوا عـن نـرصة ســيد² هـم، مث توانـوا عـن نـرصة ســيد² هـم، مث توانـوا عـن نـرصة ســيد² هـم، مث توانـوا عـن نـرصة ســيد² عيل، ؤاجعيل، ؤاجعيل، ؤاجعيل، ؤاجربربربربوه مرات وه مرات وه مرات وه مرات 
يعـين يعـين يعـين يعـين ) ) ) )  يف القتال حىت رٔاي ٔانـه البـد مـن مبايعـة ســيد² معاويـة يف القتال حىت رٔاي ٔانـه البـد مـن مبايعـة ســيد² معاويـة يف القتال حىت رٔاي ٔانـه البـد مـن مبايعـة ســيد² معاويـة يف القتال حىت رٔاي ٔانـه البـد مـن مبايعـة ســيد² معاويـةوتباطوتباطوتباطوتباطئئئئواواواوااحلسن، احلسن، احلسن، احلسن، 

ن فيـه ن فيـه ن فيـه ن فيـه أ أ أ أ  بني سـيد² احلسن وسـيد² معاوية عىل ٔا بني سـيد² احلسن وسـيد² معاوية عىل ٔا بني سـيد² احلسن وسـيد² معاوية عىل ٔا بني سـيد² احلسن وسـيد² معاوية عىل ٔاثثثثر هـذا اخلـالف و ر هـذا اخلـالف و ر هـذا اخلـالف و ر هـذا اخلـالف و دثدثدثدثاخلالف حاخلالف حاخلالف حاخلالف ح
 دمـاء  دمـاء  دمـاء  دمـاء بعـض القتـال فقـام ســيد² احلـسن تنـازل لـيحقنبعـض القتـال فقـام ســيد² احلـسن تنـازل لـيحقنبعـض القتـال فقـام ســيد² احلـسن تنـازل لـيحقنبعـض القتـال فقـام ســيد² احلـسن تنـازل لـيحقندث دث دث دث ٕامارات املعركـة ٔاو حـٕامارات املعركـة ٔاو حـٕامارات املعركـة ٔاو حـٕامارات املعركـة ٔاو حـ

        . . . . املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني

مث بدءوا يظهرون اللوم والتأفف وٕاذا اكنت ٔامث بدءوا يظهرون اللوم والتأفف وٕاذا اكنت ٔامث بدءوا يظهرون اللوم والتأفف وٕاذا اكنت ٔامث بدءوا يظهرون اللوم والتأفف وٕاذا اكنت ٔامئمئمئمئـهتم قـد -يعـت مفـا علـهيم ٕاال البيعـة ـهتم قـد -يعـت مفـا علـهيم ٕاال البيعـة ـهتم قـد -يعـت مفـا علـهيم ٕاال البيعـة ـهتم قـد -يعـت مفـا علـهيم ٕاال البيعـة ((((
والقبول -خلليفة اجلديد، وٕاذا نسـبوا الوالقبول -خلليفة اجلديد، وٕاذا نسـبوا الوالقبول -خلليفة اجلديد، وٕاذا نسـبوا الوالقبول -خلليفة اجلديد، وٕاذا نسـبوا المئمئمئمئهتم العصمة فكيف يرفضون ما معل هؤالء هتم العصمة فكيف يرفضون ما معل هؤالء هتم العصمة فكيف يرفضون ما معل هؤالء هتم العصمة فكيف يرفضون ما معل هؤالء 
أالأالأالأالمئمئمئمئة، وما قاموا به، ومل يقبلوا علهيم طائعني راضيني؟ مث ختلوا عن احلسني، وعـن ة، وما قاموا به، ومل يقبلوا علهيم طائعني راضيني؟ مث ختلوا عن احلسني، وعـن ة، وما قاموا به، ومل يقبلوا علهيم طائعني راضيني؟ مث ختلوا عن احلسني، وعـن ة، وما قاموا به، ومل يقبلوا علهيم طائعني راضيني؟ مث ختلوا عن احلسني، وعـن 

 ٔان دعومه لل ٔان دعومه لل ٔان دعومه لل ٔان دعومه للخخخخروج، ؤاظهروا هلم التأييد ومما يالحـروج، ؤاظهروا هلم التأييد ومما يالحـروج، ؤاظهروا هلم التأييد ومما يالحـروج، ؤاظهروا هلم التأييد ومما يالحـظظظظ ٔاثنـاء دراسـة كتـب  ٔاثنـاء دراسـة كتـب  ٔاثنـاء دراسـة كتـب  ٔاثنـاء دراسـة كتـب زيد بعدزيد بعدزيد بعدزيد بعد
التارخي اليت بني ٔايدينا ٔان اخلوارج قد حلت هبم النكبات أكرث مما حلت بآل البيت، التارخي اليت بني ٔايدينا ٔان اخلوارج قد حلت هبم النكبات أكرث مما حلت بآل البيت، التارخي اليت بني ٔايدينا ٔان اخلوارج قد حلت هبم النكبات أكرث مما حلت بآل البيت، التارخي اليت بني ٔايدينا ٔان اخلوارج قد حلت هبم النكبات أكرث مما حلت بآل البيت، 

، ومع ذÙ فقد ، ومع ذÙ فقد ، ومع ذÙ فقد ، ومع ذÙ فقد جسجسجسجسلت حروب اخلوارج عىل لت حروب اخلوارج عىل لت حروب اخلوارج عىل لت حروب اخلوارج عىل 


ؤان ما فهيا من املآيس ٔاكرث مما يف تؤان ما فهيا من املآيس ٔاكرث مما يف تؤان ما فهيا من املآيس ٔاكرث مما يف تؤان ما فهيا من املآيس ٔاكرث مما يف ت

�تلوا اخلـوارج تـصور هـذه املعـارك مـع تلوا اخلـوارج تـصور هـذه املعـارك مـع تلوا اخلـوارج تـصور هـذه املعـارك مـع تلوا اخلـوارج تـصور هـذه املعـارك مـع يعين يقـايعين يقـايعين يقـايعين يقـا) ) ) ) ٔاأٔأاهنهنهنهنا رضورة اقتضهتا ظروف ا�و�ا رضورة اقتضهتا ظروف ا�و�ا رضورة اقتضهتا ظروف ا�و�ا رضورة اقتضهتا ظروف ا�و
            .... من ٔاجل الب من ٔاجل الب من ٔاجل الب من ٔاجل الب���� ومن ٔان تسري أالمور ومن ٔان تسري أالمور ومن ٔان تسري أالمور ومن ٔان تسري أالموراخلوارج اخلوارج اخلوارج اخلوارج 

        ما ا�ي يرتتب عىل لكمة خوارج؟ما ا�ي يرتتب عىل لكمة خوارج؟ما ا�ي يرتتب عىل لكمة خوارج؟ما ا�ي يرتتب عىل لكمة خوارج؟

واكن احلـق واكن احلـق واكن احلـق واكن احلـق جبجبجبجبانـب احلـمك، عـىل حـني صـورت ثـورات آل البيـت بـأن احلـق مـع انـب احلـمك، عـىل حـني صـورت ثـورات آل البيـت بـأن احلـق مـع انـب احلـمك، عـىل حـني صـورت ثـورات آل البيـت بـأن احلـق مـع انـب احلـمك، عـىل حـني صـورت ثـورات آل البيـت بـأن احلـق مـع ((((
اخلارجني ؤان ا�و� ظاملة هلم بعيدة عن تطبيق الرشع، فكيف يه عاد� يف جانب اخلارجني ؤان ا�و� ظاملة هلم بعيدة عن تطبيق الرشع، فكيف يه عاد� يف جانب اخلارجني ؤان ا�و� ظاملة هلم بعيدة عن تطبيق الرشع، فكيف يه عاد� يف جانب اخلارجني ؤان ا�و� ظاملة هلم بعيدة عن تطبيق الرشع، فكيف يه عاد� يف جانب 

ر؟ وتطبق إالسالم مع فئة وختالفه مع ر؟ وتطبق إالسالم مع فئة وختالفه مع ر؟ وتطبق إالسالم مع فئة وختالفه مع ر؟ وتطبق إالسالم مع فئة وختالفه مع ����نية؟ عـىل حـني ٔان اخلـوارج نية؟ عـىل حـني ٔان اخلـوارج نية؟ عـىل حـني ٔان اخلـوارج نية؟ عـىل حـني ٔان اخلـوارج وظاملة يف آخوظاملة يف آخوظاملة يف آخوظاملة يف آخ



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

	 معهد شيخ االسالم العلمي

يطلبون ٔان تكون اخلالفة يف الصايطلبون ٔان تكون اخلالفة يف الصايطلبون ٔان تكون اخلالفة يف الصايطلبون ٔان تكون اخلالفة يف الصاحلحلحلحل لها، ويطالبون بتطبيق إالسـالم هـذا خطهـم  لها، ويطالبون بتطبيق إالسـالم هـذا خطهـم  لها، ويطالبون بتطبيق إالسـالم هـذا خطهـم  لها، ويطالبون بتطبيق إالسـالم هـذا خطهـم 
العام مع ما فيه من العام مع ما فيه من العام مع ما فيه من العام مع ما فيه من خمخمخمخمالفات ٔاخرى معروفة يكفرون فهيـا املـسلمني ا�يـن ال يـرون الفات ٔاخرى معروفة يكفرون فهيـا املـسلمني ا�يـن ال يـرون الفات ٔاخرى معروفة يكفرون فهيـا املـسلمني ا�يـن ال يـرون الفات ٔاخرى معروفة يكفرون فهيـا املـسلمني ا�يـن ال يـرون 

يطالبون -لتسلمي الٓل البيـت يطالبون -لتسلمي الٓل البيـت يطالبون -لتسلمي الٓل البيـت يطالبون -لتسلمي الٓل البيـت رٔاهيم، ويعدون العصاة خا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة ف رٔاهيم، ويعدون العصاة خا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة ف رٔاهيم، ويعدون العصاة خا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة ف رٔاهيم، ويعدون العصاة خا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة ف 
طبًعا هذا الóم عىل اخلوارج، اخلوارج يكفرون املسلمني ويعدون العـصاة طبًعا هذا الóم عىل اخلوارج، اخلوارج يكفرون املسلمني ويعدون العـصاة طبًعا هذا الóم عىل اخلوارج، اخلوارج يكفرون املسلمني ويعدون العـصاة طبًعا هذا الóم عىل اخلوارج، اخلوارج يكفرون املسلمني ويعدون العـصاة ) ) ) ) -حلمك-حلمك-حلمك-حلمك

        ....خا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة فيطالبون -لتسلمي الٓل البيت ٔالجل هذاخا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة فيطالبون -لتسلمي الٓل البيت ٔالجل هذاخا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة فيطالبون -لتسلمي الٓل البيت ٔالجل هذاخا�ين يف النار، ٔاما الشـيعة فيطالبون -لتسلمي الٓل البيت ٔالجل هذا

ملا تسمع لكمة خوارج ٔاول ملا تسمع لكمة خوارج ٔاول ملا تسمع لكمة خوارج ٔاول ملا تسمع لكمة خوارج ٔاول يشيشيشيشء يأيت يف رٔاسـك تكفـري املـسلمني، وختليـد العـصاة ء يأيت يف رٔاسـك تكفـري املـسلمني، وختليـد العـصاة ء يأيت يف رٔاسـك تكفـري املـسلمني، وختليـد العـصاة ء يأيت يف رٔاسـك تكفـري املـسلمني، وختليـد العـصاة 
        . . . .  التسلمي الٓل البيت -حلمك التسلمي الٓل البيت -حلمك التسلمي الٓل البيت -حلمك التسلمي الٓل البيت -حلمك    ::::نيانيانيانيا    ����مهنم يف النارمهنم يف النارمهنم يف النارمهنم يف النار

         الشـيعة؟ الشـيعة؟ الشـيعة؟ الشـيعة؟ددددما أالساس عنما أالساس عنما أالساس عنما أالساس عن

) ) ) ) الشـيعة أالساس عندمه التسلمي ٔالهل البيت -حلمك عىل ٔان يكـون فـهيم متـوارالشـيعة أالساس عندمه التسلمي ٔالهل البيت -حلمك عىل ٔان يكـون فـهيم متـوارالشـيعة أالساس عندمه التسلمي ٔالهل البيت -حلمك عىل ٔان يكـون فـهيم متـوارالشـيعة أالساس عندمه التسلمي ٔالهل البيت -حلمك عىل ٔان يكـون فـهيم متـوار����((((
يشيشيشيش     يعـين ســيد² عـيل مث احلـسن مث احلـسني مث زيـن العابـدين مث زيـد، وهكـذا يعـين ســيد² عـيل مث احلـسن مث احلـسني مث زيـن العابـدين مث زيـد، وهكـذا يعـين ســيد² عـيل مث احلـسن مث احلـسني مث زيـن العابـدين مث زيـد، وهكـذا يعـين ســيد² عـيل مث احلـسن مث احلـسني مث زيـن العابـدين مث زيـد، وهكـذا متمتمتمتــــــــ

        . . . . وراثياوراثياوراثياوراثيا

        .... ؤا ؤا ؤا ؤاهنهنهنهنم يكيلون مبكيالنيم يكيلون مبكيالنيم يكيلون مبكيالنيم يكيلون مبكيالني لبين ٔامية لبين ٔامية لبين ٔامية لبين ٔاميةعدم ٕانصاف اخلوارجعدم ٕانصاف اخلوارجعدم ٕانصاف اخلوارجعدم ٕانصاف اخلوارج

    يف خالفــة ٔاميــة يف خالفــة ٔاميــة يف خالفــة ٔاميــة يف خالفــة ٔاميــة ) ) ) ) بيــبيــبيــبيــ!!!! ينتقــدون احلــمك الــورا ينتقــدون احلــمك الــورا ينتقــدون احلــمك الــورا ينتقــدون احلــمك الــورايثيثيثيث ٕاذا اكن يف  ٕاذا اكن يف  ٕاذا اكن يف  ٕاذا اكن يف غغغغــري مــن يــدعون هلــمــري مــن يــدعون هلــمــري مــن يــدعون هلــمــري مــن يــدعون هلــم((((
فهم يعرتضـون عـىل ذÙ، فكيـف يعرتضـون عـىل حـمك بـين ٔاميـة فهم يعرتضـون عـىل ذÙ، فكيـف يعرتضـون عـىل حـمك بـين ٔاميـة فهم يعرتضـون عـىل ذÙ، فكيـف يعرتضـون عـىل حـمك بـين ٔاميـة فهم يعرتضـون عـىل ذÙ، فكيـف يعرتضـون عـىل حـمك بـين ٔاميـة ،،،،ةةةةوراثيـوراثيـوراثيـوراثيـاخلالفة اخلالفة اخلالفة اخلالفة 

هنهنهنهنـم ال ـم ال ـم ال ـم ال  ٔýفهيم، ف ٔýفهيم، ف ٔýفهيم، ف ٔýالوراالوراالوراالورايثيثيثيث ومن ٔاسسهم التسلمي ٔالهل البيت ٔاي يكون احلمك متوار ومن ٔاسسهم التسلمي ٔالهل البيت ٔاي يكون احلمك متوار ومن ٔاسسهم التسلمي ٔالهل البيت ٔاي يكون احلمك متوار ومن ٔاسسهم التسلمي ٔالهل البيت ٔاي يكون احلمك متوار���� فهيم، ف
لتوارث يف ملتوارث يف ملتوارث يف ملتوارث يف ماكاكاكاكن وهو ما اكن لصاحلهم ن وهو ما اكن لصاحلهم ن وهو ما اكن لصاحلهم ن وهو ما اكن لصاحلهم حيمكهم رشع، فهم يكيلون مبكيالني، يقبلون احيمكهم رشع، فهم يكيلون مبكيالني، يقبلون احيمكهم رشع، فهم يكيلون مبكيالني، يقبلون احيمكهم رشع، فهم يكيلون مبكيالني، يقبلون ا

 يف الرشع، لكـن  يف الرشع، لكـن  يف الرشع، لكـن  يف الرشع، لكـن تتتت مسأ� الوراثة ليست يف ا�ين، ليس مسأ� الوراثة ليست يف ا�ين، ليس مسأ� الوراثة ليست يف ا�ين، ليس مسأ� الوراثة ليست يف ا�ين، ليسويرفضونه يف آخر،مع ٔانويرفضونه يف آخر،مع ٔانويرفضونه يف آخر،مع ٔانويرفضونه يف آخر،مع ٔان
ٕاذا مل يكـن مـن آل البيـت فـال ينفـع ٔان ٕاذا مل يكـن مـن آل البيـت فـال ينفـع ٔان ٕاذا مل يكـن مـن آل البيـت فـال ينفـع ٔان ٕاذا مل يكـن مـن آل البيـت فـال ينفـع ٔان ،،،، آل البيـت فهـو ورا آل البيـت فهـو ورا آل البيـت فهـو ورا آل البيـت فهـو ورايثيثيثيث، ، ، ، يفيفيفيفاحلمك احلمك احلمك احلمك ٕاذا اكن ٕاذا اكن ٕاذا اكن ٕاذا اكن 

        . . . . اااايكون وراثييكون وراثييكون وراثييكون وراثي

        ؟ ؟ ؟ ؟  هنا هنا هنا هناما الفكرة اليت يدور حولها الشـيخ محمود شاكر يف الكتابما الفكرة اليت يدور حولها الشـيخ محمود شاكر يف الكتابما الفكرة اليت يدور حولها الشـيخ محمود شاكر يف الكتابما الفكرة اليت يدور حولها الشـيخ محمود شاكر يف الكتاب

حلقائق حلقائق حلقائق حلقائق جتجتجتجتعل ٔاصابع االهتام تتعل ٔاصابع االهتام تتعل ٔاصابع االهتام تتعل ٔاصابع االهتام تتججججه ٕاىل ²حية معينة وتشري ٕاىل çة خاصة اكن ه ٕاىل ²حية معينة وتشري ٕاىل çة خاصة اكن ه ٕاىل ²حية معينة وتشري ٕاىل çة خاصة اكن ه ٕاىل ²حية معينة وتشري ٕاىل çة خاصة اكن هذه اهذه اهذه اهذه ا((((
لها دور كبري يف تسلها دور كبري يف تسلها دور كبري يف تسلها دور كبري يف تسججججيل ٔاحداث التارخي املغلوطـة الـيت شـاعت بـني النـاس حـىت يل ٔاحداث التارخي املغلوطـة الـيت شـاعت بـني النـاس حـىت يل ٔاحداث التارخي املغلوطـة الـيت شـاعت بـني النـاس حـىت يل ٔاحداث التارخي املغلوطـة الـيت شـاعت بـني النـاس حـىت 

الشـيخ محمود شاكر هنا يف الكتاب àٔنه يدور حول فكرة الشـيخ محمود شاكر هنا يف الكتاب àٔنه يدور حول فكرة الشـيخ محمود شاكر هنا يف الكتاب àٔنه يدور حول فكرة الشـيخ محمود شاكر هنا يف الكتاب àٔنه يدور حول فكرة ) ) ) ) غغغغدت عند ٔاكرثمه حقيقةدت عند ٔاكرثمه حقيقةدت عند ٔاكرثمه حقيقةدت عند ٔاكرثمه حقيقة



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي


 معهد شيخ االسالم العلمي

    ٔانـهٔانـهٔانـهٔانـهه ه ه ه نـنـنـنـعة، فعة، فعة، فعة، فلكلكلكلك    يشيشيشيشء للشـيعة يظهروء للشـيعة يظهروء للشـيعة يظهروء للشـيعة يظهروٕان ا�ين كتبوا التارخي ٔإان ا�ين كتبوا التارخي ٔإان ا�ين كتبوا التارخي ٔإان ا�ين كتبوا التارخي ٔاغغغغللللهبهبهبهبم مييلون ٕاىل الشـيم مييلون ٕاىل الشـيم مييلون ٕاىل الشـيم مييلون ٕاىل الشـي
شـيعة يبقشـيعة يبقشـيعة يبقشـيعة يبقىىىى هؤالء اكنوا  هؤالء اكنوا  هؤالء اكنوا  هؤالء اكنوا لل لل لل لل         بعابعابعابعاهنهنهنهنم يريدون اخلري وكذا وكذا، ؤاي م يريدون اخلري وكذا وكذا، ؤاي م يريدون اخلري وكذا وكذا، ؤاي م يريدون اخلري وكذا وكذا، ؤاي يشيشيشيشء ليس �ء ليس �ء ليس �ء ليس �أ أ أ أ ثورة و ثورة و ثورة و ثورة و 

ٕان ٕان ٕان ٕان      ( ( ( (::::ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة جفجفجفجفرة يريدون خـراب الـبرة يريدون خـراب الـبرة يريدون خـراب الـبرة يريدون خـراب الـب���� وهـذه املـسأ�، وهـو هنـا يف قاعـدة تقـول وهـذه املـسأ�، وهـو هنـا يف قاعـدة تقـول وهـذه املـسأ�، وهـو هنـا يف قاعـدة تقـول وهـذه املـسأ�، وهـو هنـا يف قاعـدة تقـول
 ٔاحـد يكتـب التـارخي االٓن  ٔاحـد يكتـب التـارخي االٓن  ٔاحـد يكتـب التـارخي االٓن  ٔاحـد يكتـب التـارخي االٓن يـأيتيـأيتيـأيتيـأيت    ، هذه قاعـدة ملـا، هذه قاعـدة ملـا، هذه قاعـدة ملـا، هذه قاعـدة ملـا))))التارخي يكتبه أالقو%ء املنترصونالتارخي يكتبه أالقو%ء املنترصونالتارخي يكتبه أالقو%ء املنترصونالتارخي يكتبه أالقو%ء املنترصون

رر مثًال عىل رر مثًال عىل رر مثًال عىل رر مثًال عىل ����نوي ٔاو ٕاعدادي يذكر Ù أالشـياء اليت يريدها الوضع احلايل، وٕان نوي ٔاو ٕاعدادي يذكر Ù أالشـياء اليت يريدها الوضع احلايل، وٕان نوي ٔاو ٕاعدادي يذكر Ù أالشـياء اليت يريدها الوضع احلايل، وٕان نوي ٔاو ٕاعدادي يذكر Ù أالشـياء اليت يريدها الوضع احلايل، وٕان مقمقمقمق
هؤالء اكنوا خونة وٕان هؤالء اكنوا كـذا، وهـؤالء اكنـوا كـذا، وفيـه مـؤامرات وفيـه هؤالء اكنوا خونة وٕان هؤالء اكنوا كـذا، وهـؤالء اكنـوا كـذا، وفيـه مـؤامرات وفيـه هؤالء اكنوا خونة وٕان هؤالء اكنوا كـذا، وهـؤالء اكنـوا كـذا، وفيـه مـؤامرات وفيـه هؤالء اكنوا خونة وٕان هؤالء اكنوا كـذا، وهـؤالء اكنـوا كـذا، وفيـه مـؤامرات وفيـه 
قصة، أالقو%ء مه ا�ين يكتبون التـارخي، لكـن عـىل لك حـال قصة، أالقو%ء مه ا�ين يكتبون التـارخي، لكـن عـىل لك حـال قصة، أالقو%ء مه ا�ين يكتبون التـارخي، لكـن عـىل لك حـال قصة، أالقو%ء مه ا�ين يكتبون التـارخي، لكـن عـىل لك حـال جتجتجتجتـد إالنـسان ا�ي ـد إالنـسان ا�ي ـد إالنـسان ا�ي ـد إالنـسان ا�ي 

 مثًال من �رخي مرص، ا�ي ال يذكر امسه  مثًال من �رخي مرص، ا�ي ال يذكر امسه  مثًال من �رخي مرص، ا�ي ال يذكر امسه  مثًال من �رخي مرص، ا�ي ال يذكر امسه يبحث عن احلق يقرٔا هذا ويقرٔا هذا، يبحث عن احلق يقرٔا هذا ويقرٔا هذا، يبحث عن احلق يقرٔا هذا ويقرٔا هذا، يبحث عن احلق يقرٔا هذا ويقرٔا هذا، جتجتجتجتدددد
نه رجل مرصي، �رخي اجلنه رجل مرصي، �رخي اجلنه رجل مرصي، �رخي اجلنه رجل مرصي، �رخي اجلربربربربيت عبد الرمحن بن اجليت عبد الرمحن بن اجليت عبد الرمحن بن اجليت عبد الرمحن بن اجلربربربربيت، هذا مات سـنة يت، هذا مات سـنة يت، هذا مات سـنة يت، هذا مات سـنة أ أ أ أ هنهنهنهنائًيا، مع ائًيا، مع ائًيا، مع ائًيا، مع 

        . . . .  سـنة ومرصي سـنة ومرصي سـنة ومرصي سـنة ومرصي١١١١٤٤٤٤٠٠٠٠ سـنة ٔاو  سـنة ٔاو  سـنة ٔاو  سـنة ٔاو ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ ؤاكرث قليًال، منذ حوايل  ؤاكرث قليًال، منذ حوايل  ؤاكرث قليًال، منذ حوايل  ؤاكرث قليًال، منذ حوايل ١١١١٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠

جتجتجتجتد مثًال التارخي ا�ي يدرس لنا وهكذا، ال يـذكروه د مثًال التارخي ا�ي يدرس لنا وهكذا، ال يـذكروه د مثًال التارخي ا�ي يدرس لنا وهكذا، ال يـذكروه د مثًال التارخي ا�ي يدرس لنا وهكذا، ال يـذكروه هنهنهنهنائًيـا، ملـاذا؟ ذكـر ٔاشــياء ال ائًيـا، ملـاذا؟ ذكـر ٔاشــياء ال ائًيـا، ملـاذا؟ ذكـر ٔاشــياء ال ائًيـا، ملـاذا؟ ذكـر ٔاشــياء ال 
ال ال ال ال متيشمتيشمتيشمتيش مع الوضع احلايل، نغري هـذه القطعـة، ونغـري أالسـلوب هـذا عـىل  مع الوضع احلايل، نغري هـذه القطعـة، ونغـري أالسـلوب هـذا عـىل  مع الوضع احلايل، نغري هـذه القطعـة، ونغـري أالسـلوب هـذا عـىل  مع الوضع احلايل، نغري هـذه القطعـة، ونغـري أالسـلوب هـذا عـىل تعتعتعتعجهبجهبجهبجهبم، م، م، م، 
 يقول ٕان ا�ي كتب التارخي àٔنه مييـل ٕاىل الـشـيعة، لكـن ملـا تـنقح  يقول ٕان ا�ي كتب التارخي àٔنه مييـل ٕاىل الـشـيعة، لكـن ملـا تـنقح  يقول ٕان ا�ي كتب التارخي àٔنه مييـل ٕاىل الـشـيعة، لكـن ملـا تـنقح  يقول ٕان ا�ي كتب التارخي àٔنه مييـل ٕاىل الـشـيعة، لكـن ملـا تـنقح  àٔنه àٔنه àٔنه àٔنهكذا، ٕاذنكذا، ٕاذنكذا، ٕاذنكذا، ٕاذن

الروا%ت والóم وتطابقه ممكن تصل ٕاىل نتيالروا%ت والóم وتطابقه ممكن تصل ٕاىل نتيالروا%ت والóم وتطابقه ممكن تصل ٕاىل نتيالروا%ت والóم وتطابقه ممكن تصل ٕاىل نتيججججة السـ\ يف مسأ� ما ة السـ\ يف مسأ� ما ة السـ\ يف مسأ� ما ة السـ\ يف مسأ� ما متمتمتمتزيت به أالمة زيت به أالمة زيت به أالمة زيت به أالمة 
ذه -طـ¡، ملـاذا -طـ¡؟ ٔالن ا�ي ذه -طـ¡، ملـاذا -طـ¡؟ ٔالن ا�ي ذه -طـ¡، ملـاذا -طـ¡؟ ٔالن ا�ي ذه -طـ¡، ملـاذا -طـ¡؟ ٔالن ا�ي إالسالمية يف مسأ� إالسـناد، يقـول القـصة هـإالسالمية يف مسأ� إالسـناد، يقـول القـصة هـإالسالمية يف مسأ� إالسـناد، يقـول القـصة هـإالسالمية يف مسأ� إالسـناد، يقـول القـصة هـ

، ، ، ، اااانـه اكن شــيعينـه اكن شــيعينـه اكن شــيعينـه اكن شــيعيأ أ أ أ ذكرها فالن يف كتابه، وراوهيا عن فالن، فالن هذا اكن مشهور ذكرها فالن يف كتابه، وراوهيا عن فالن، فالن هذا اكن مشهور ذكرها فالن يف كتابه، وراوهيا عن فالن، فالن هذا اكن مشهور ذكرها فالن يف كتابه، وراوهيا عن فالن، فالن هذا اكن مشهور 
    ����فال تقبل روايته، قواعـد وضـعها علـامء احلـديث لـيس عـىل ٔاحاديـث الرسـول فال تقبل روايته، قواعـد وضـعها علـامء احلـديث لـيس عـىل ٔاحاديـث الرسـول فال تقبل روايته، قواعـد وضـعها علـامء احلـديث لـيس عـىل ٔاحاديـث الرسـول فال تقبل روايته، قواعـد وضـعها علـامء احلـديث لـيس عـىل ٔاحاديـث الرسـول 

 يكـون ثقـة ال يكـون  يكـون ثقـة ال يكـون  يكـون ثقـة ال يكـون  يكـون ثقـة ال يكـون ٔانٔانٔانٔان. . . . لللليكيكيكيك تقبل منه الروايـة تقبل منه الروايـة تقبل منه الروايـة تقبل منه الروايـة    فقط، بل حىت يف قبول الروا%تفقط، بل حىت يف قبول الروا%تفقط، بل حىت يف قبول الروا%تفقط، بل حىت يف قبول الروا%ت
        ....كذا-كذا-كذا-كذا-

     الفرقــة الفرقــة الفرقــة الفرقــة    )))) كتــاب ا�و� العباســـية كتــاب ا�و� العباســـية كتــاب ا�و� العباســـية كتــاب ا�و� العباســـية((((وذكــر هــو يفوذكــر هــو يفوذكــر هــو يفوذكــر هــو يفر الــشـيخ محمــود شــاكر ر الــشـيخ محمــود شــاكر ر الــشـيخ محمــود شــاكر ر الــشـيخ محمــود شــاكر و�Ù ذكــو�Ù ذكــو�Ù ذكــو�Ù ذكــ
لفي يف الطيور%تلفي يف الطيور%تلفي يف الطيور%تلفي يف الطيور%ت((((رابعة، بعض الروا%ت اليت ذكرها رابعة، بعض الروا%ت اليت ذكرها رابعة، بعض الروا%ت اليت ذكرها رابعة، بعض الروا%ت اليت ذكرها الالالال ِِ لفي هـذا مؤلـف لفي هـذا مؤلـف لفي هـذا مؤلـف لفي هـذا مؤلـف ))))السالسالسالِسِ ِِ ، الس، الس، الس، الِسِ

كتاب يف العهد العبايس وكذا، ذكر ٔاشـياء غريبة جًدا، ٔا² ملا قرٔاهتا يف �رخي اخللفاء كتاب يف العهد العبايس وكذا، ذكر ٔاشـياء غريبة جًدا، ٔا² ملا قرٔاهتا يف �رخي اخللفاء كتاب يف العهد العبايس وكذا، ذكر ٔاشـياء غريبة جًدا، ٔا² ملا قرٔاهتا يف �رخي اخللفاء كتاب يف العهد العبايس وكذا، ذكر ٔاشـياء غريبة جًدا، ٔا² ملا قرٔاهتا يف �رخي اخللفاء 
ملـا ٔافـضت اخلالفـة ملـا ٔافـضت اخلالفـة ملـا ٔافـضت اخلالفـة ملـا ٔافـضت اخلالفـة ((((للمسلمني، للمسلمني، للمسلمني، للمسلمني، للسـيوطي اسـتغربت كيف يكون هذا حال خليفة للسـيوطي اسـتغربت كيف يكون هذا حال خليفة للسـيوطي اسـتغربت كيف يكون هذا حال خليفة للسـيوطي اسـتغربت كيف يكون هذا حال خليفة 

        . . . . هـهـهـهـ١١١١٧٧٧٧٠٠٠٠ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة ) ) ) ) ٕاىل الرشـيدٕاىل الرشـيدٕاىل الرشـيدٕاىل الرشـيد
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ال ٔاصـلح ال ٔاصـلح ال ٔاصـلح ال ٔاصـلح : : : : فراودها عن نفسها، فقالـتفراودها عن نفسها، فقالـتفراودها عن نفسها، فقالـتفراودها عن نفسها، فقالـت،،،،وقعت يف نفسه جارية من جواري املهديوقعت يف نفسه جارية من جواري املهديوقعت يف نفسه جارية من جواري املهديوقعت يف نفسه جارية من جواري املهدي((((
ٔاعنـدك ٔاعنـدك ٔاعنـدك ٔاعنـدك : : : : فشغف هبا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسـف ، فـسأ?فشغف هبا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسـف ، فـسأ?فشغف هبا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسـف ، فـسأ?فشغف هبا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسـف ، فـسأ?،،،،Ù، ٕان ٔا-ك قد طاف يبÙ، ٕان ٔا-ك قد طاف يبÙ، ٕان ٔا-ك قد طاف يبÙ، ٕان ٔا-ك قد طاف يب

جلارية، ٔا² ٔاحجلارية، ٔا² ٔاحجلارية، ٔا² ٔاحجلارية، ٔا² ٔاحهبهبهبهبـا ؤاريـد ٔان ـا ؤاريـد ٔان ـا ؤاريـد ٔان ـا ؤاريـد ٔان  ا ا ا ا    خمخمخمخمرجا لهذا أالمر، هذهرجا لهذا أالمر، هذهرجا لهذا أالمر، هذهرجا لهذا أالمر، هذهنريد ٔان نرى نريد ٔان نرى نريد ٔان نرى نريد ٔان نرى ) ) ) ) يف هذا يف هذا يف هذا يف هذا يشيشيشيشء؟ء؟ء؟ء؟
% ٔامري املؤمنني ٔاو لكام ادعت ٔامـة % ٔامري املؤمنني ٔاو لكام ادعت ٔامـة % ٔامري املؤمنني ٔاو لكام ادعت ٔامـة % ٔامري املؤمنني ٔاو لكام ادعت ٔامـة : : : :  ، ماذا نفعل؟ فقال ، ماذا نفعل؟ فقال ، ماذا نفعل؟ فقال ، ماذا نفعل؟ فقالة لوا�ية لوا�ية لوا�ية لوا�يبعبعبعبعٔاتزوçا ويه �ٔاتزوçا ويه �ٔاتزوçا ويه �ٔاتزوçا ويه �

ريـد ولـيس ريـد ولـيس ريـد ولـيس ريـد ولـيس افعل ما تافعل ما تافعل ما تافعل ما ت: : : :  ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي) ) ) ) شيئًا ينبغي ٔان تصدق، ال تصدقها فٕاشيئًا ينبغي ٔان تصدق، ال تصدقها فٕاشيئًا ينبغي ٔان تصدق، ال تصدقها فٕاشيئًا ينبغي ٔان تصدق، ال تصدقها فٕاهنهنهنهنا ليست مأمونةا ليست مأمونةا ليست مأمونةا ليست مأمونة
        ....عليك بأس،عليك بأس،عليك بأس،عليك بأس،

ذاكرها ذاكرها ذاكرها ذاكرها ، ٔاين الرشع، ٔاين ا�ين، ، ٔاين الرشع، ٔاين ا�ين، ، ٔاين الرشع، ٔاين ا�ين، ، ٔاين الرشع، ٔاين ا�ين، جتجتجتجتد هذه القصد هذه القصد هذه القصد هذه القصصصصص مكتوبة و  مكتوبة و  مكتوبة و  مكتوبة و  ٔا ٔا ٔا ٔاىتىتىتىتهذا الóم من ٔاينهذا الóم من ٔاينهذا الóم من ٔاينهذا الóم من ٔاين
الــسـيوطي يف �رخي اخللفــاء، لكــن الــسـيوطي ال يقــول ٕاالــسـيوطي يف �رخي اخللفــاء، لكــن الــسـيوطي ال يقــول ٕاالــسـيوطي يف �رخي اخللفــاء، لكــن الــسـيوطي ال يقــول ٕاالــسـيوطي يف �رخي اخللفــاء، لكــن الــسـيوطي ال يقــول ٕاهنهنهنهنــا حصيحــة، هــو اكتــب ــا حصيحــة، هــو اكتــب ــا حصيحــة، هــو اكتــب ــا حصيحــة، هــو اكتــب 
الرواية، ٔانت تبني للناس ٔان هذه القصة ؤامثالها كذب الرواية، ٔانت تبني للناس ٔان هذه القصة ؤامثالها كذب الرواية، ٔانت تبني للناس ٔان هذه القصة ؤامثالها كذب الرواية، ٔانت تبني للناس ٔان هذه القصة ؤامثالها كذب جفجفجفجف، ٔاشـياء كثرية، الـشاهد ، ٔاشـياء كثرية، الـشاهد ، ٔاشـياء كثرية، الـشاهد ، ٔاشـياء كثرية، الـشاهد 

        . . . . ٔان ا�ي كتب هذه أالشـياء لكها مييل ٕاىل التشـيعٔان ا�ي كتب هذه أالشـياء لكها مييل ٕاىل التشـيعٔان ا�ي كتب هذه أالشـياء لكها مييل ٕاىل التشـيعٔان ا�ي كتب هذه أالشـياء لكها مييل ٕاىل التشـيع

        ؟؟؟؟قبول الشائعات ضد بين ٔاميةقبول الشائعات ضد بين ٔاميةقبول الشائعات ضد بين ٔاميةقبول الشائعات ضد بين ٔاميةعىل عىل عىل عىل     ما ا�ي ساعدما ا�ي ساعدما ا�ي ساعدما ا�ي ساعد

، من بعـده، ، من بعـده، ، من بعـده، ، من بعـده، ����ما ²ل ٔانصار عيل ما ²ل ٔانصار عيل ما ²ل ٔانصار عيل ما ²ل ٔانصار عيل ----١١١١شائعات ضد بين ٔامية شائعات ضد بين ٔامية شائعات ضد بين ٔامية شائعات ضد بين ٔامية وساعد عىل قبول ال وساعد عىل قبول ال وساعد عىل قبول ال وساعد عىل قبول ال ((((
 ôر بن عـدي، وقـد اكن مقـت ôر بن عـدي، وقـد اكن مقـت ôر بن عـدي، وقـد اكن مقـت ôفقد قتل عدد مهنم بصور فقد قتل عدد مهنم بصور فقد قتل عدد مهنم بصور فقد قتل عدد مهنم بصور خمخمخمخمتلفة، ولعل من ٔابرزمه تلفة، ولعل من ٔابرزمه تلفة، ولعل من ٔابرزمه تلفة، ولعل من ٔابرزمه جحجحجحجحر بن عـدي، وقـد اكن مقـت

        . . . .  مهنا مهنا مهنا مهنالوا مرتالوا مرتالوا مرتالوا مرتايف مرج عذراء شامل رشيف مرج عذراء شامل رشيف مرج عذراء شامل رشيف مرج عذراء شامل رشيقيقيقيق دمشق عىل بعد  دمشق عىل بعد  دمشق عىل بعد  دمشق عىل بعد مخمخمخمخسة وعرشين كيسة وعرشين كيسة وعرشين كيسة وعرشين كي

ه ا�ي ه ا�ي ه ا�ي ه ا�ي ساعد يف قبول الروا%ت ٔايًضا شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز%د بن ٔابيساعد يف قبول الروا%ت ٔايًضا شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز%د بن ٔابيساعد يف قبول الروا%ت ٔايًضا شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز%د بن ٔابيساعد يف قبول الروا%ت ٔايًضا شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز%د بن ٔابي----٢٢٢٢
ز%د بن ٔابيه، هو ز%د بـن ٔايب سـفيان مـشهور ز%د بن ٔابيه، هو ز%د بـن ٔايب سـفيان مـشهور ز%د بن ٔابيه، هو ز%د بـن ٔايب سـفيان مـشهور ز%د بن ٔابيه، هو ز%د بـن ٔايب سـفيان مـشهور ) ) ) ) ٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلامٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلامٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلامٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلام

        . . . . بز%د بن ٔابيه، هو ٔاخوا معاويةبز%د بن ٔابيه، هو ٔاخوا معاويةبز%د بن ٔابيه، هو ٔاخوا معاويةبز%د بن ٔابيه، هو ٔاخوا معاوية

ز%د بن ٔابيه ا�ي ٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلام، وابنه عبيـد هللا ا�ي سـار ز%د بن ٔابيه ا�ي ٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلام، وابنه عبيـد هللا ا�ي سـار ز%د بن ٔابيه ا�ي ٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلام، وابنه عبيـد هللا ا�ي سـار ز%د بن ٔابيه ا�ي ٔاخضع الكوفة والبرصة وما حوهلام، وابنه عبيـد هللا ا�ي سـار ((((
، اكن ، اكن ، اكن ، اكن بين ٔاميةبين ٔاميةبين ٔاميةبين ٔاميةل ل ل ل     اااابعبعبعبعاحلاحلاحلاحلججججاج هذا اكن �اج هذا اكن �اج هذا اكن �اج هذا اكن �) ) ) ) عىل خطة ٔابيه، واحلعىل خطة ٔابيه، واحلعىل خطة ٔابيه، واحلعىل خطة ٔابيه، واحلججججاج بن يوسف الثقفياج بن يوسف الثقفياج بن يوسف الثقفياج بن يوسف الثقفي

هـ، عرشين ســنة، يـسوهـ، عرشين ســنة، يـسوهـ، عرشين ســنة، يـسوهـ، عرشين ســنة، يـسو����م سـوء العـذاب، قتـل م سـوء العـذاب، قتـل م سـوء العـذاب، قتـل م سـوء العـذاب، قتـل ٩٩٩٩٥٥٥٥    ----    ٧٧٧٧٥٥٥٥ عىل العراق من  عىل العراق من  عىل العراق من  عىل العراق من حاكامحاكامحاكامحاكام
        . . . . مائة ٔالف من املسلمنيمائة ٔالف من املسلمنيمائة ٔالف من املسلمنيمائة ٔالف من املسلمني


 بن مروان ملا  بن مروان ملا  بن مروان ملا  بن مروان ملا 


     احل احل احل احلججججـاجـاجـاجـاجهــ هـو ا�ي عـنيهــ هـو ا�ي عـنيهــ هـو ا�ي عـنيهــ هـو ا�ي عـني٨٨٨٨٦٦٦٦    ----٧٧٧٧٣٣٣٣ اخلالفة ســنة  اخلالفة ســنة  اخلالفة ســنة  اخلالفة ســنة توىلتوىلتوىلتوىلوعبد املوعبد املوعبد املوعبد امل
هـ، يوهـ، يوهـ، يوهـ، يويصيصيصيص ابنه الوليد يقول ? ٔاكرم احل ابنه الوليد يقول ? ٔاكرم احل ابنه الوليد يقول ? ٔاكرم احل ابنه الوليد يقول ? ٔاكرم احلججججاج يعـين ٔاكرمـه ٔاكـرث اج يعـين ٔاكرمـه ٔاكـرث اج يعـين ٔاكرمـه ٔاكـرث اج يعـين ٔاكرمـه ٔاكـرث ٧٧٧٧٥٥٥٥عىل العراق سـنة عىل العراق سـنة عىل العراق سـنة عىل العراق سـنة 
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    من ذÙ فيظل يف خالفمن ذÙ فيظل يف خالفمن ذÙ فيظل يف خالفمن ذÙ فيظل يف خالف


ة الوليد حىت ميوت قبل ٔان يتوىل سل\ن بـن عبـد املـة الوليد حىت ميوت قبل ٔان يتوىل سل\ن بـن عبـد املـة الوليد حىت ميوت قبل ٔان يتوىل سل\ن بـن عبـد املـة الوليد حىت ميوت قبل ٔان يتوىل سل\ن بـن عبـد املـ
        ....بعد مقتل سعيد بن جبري، فبعد مقتل سعيد بن جبري، فبعد مقتل سعيد بن جبري، فبعد مقتل سعيد بن جبري، فاكاكاكاكن ظاملان ظاملان ظاملان ظاملا::::بسـنة هو مات بسـنة هو مات بسـنة هو مات بسـنة هو مات 

        :::: عن احل عن احل عن احل عن احلججججاجاجاجاجيقول إالمام ا�هيبيقول إالمام ا�هيبيقول إالمام ا�هيبيقول إالمام ا�هيب

        . . . . ? حسـنات مغمورة يف حبار سيئاته? حسـنات مغمورة يف حبار سيئاته? حسـنات مغمورة يف حبار سيئاته? حسـنات مغمورة يف حبار سيئاته

        . . . . لو ٔاتت لك ٔامة برشها ؤاتينا حنن -حللو ٔاتت لك ٔامة برشها ؤاتينا حنن -حللو ٔاتت لك ٔامة برشها ؤاتينا حنن -حللو ٔاتت لك ٔامة برشها ؤاتينا حنن -حلججججاج لغلبنامهاج لغلبنامهاج لغلبنامهاج لغلبنامه: : : : ويقول ٔايًضاويقول ٔايًضاويقول ٔايًضاويقول ٔايًضا

        ....ن ٔاتينا -حلن ٔاتينا -حلن ٔاتينا -حلن ٔاتينا -حلججججاج، حنن نفوقهم يف ذÙاج، حنن نفوقهم يف ذÙاج، حنن نفوقهم يف ذÙاج، حنن نفوقهم يف ذÙٔاي ٔامة تأيت بأسؤا ٔاي ٔامة تأيت بأسؤا ٔاي ٔامة تأيت بأسؤا ٔاي ٔامة تأيت بأسؤا خشصخشصخشصخشص فهيا، وحن فهيا، وحن فهيا، وحن فهيا، وحن

اشـتد لتوطيد سلطان بين ٔامية، ورضبت هبام أالمث¡ يف الظـمل، وقتـل الرجـال، اشـتد لتوطيد سلطان بين ٔامية، ورضبت هبام أالمث¡ يف الظـمل، وقتـل الرجـال، اشـتد لتوطيد سلطان بين ٔامية، ورضبت هبام أالمث¡ يف الظـمل، وقتـل الرجـال، اشـتد لتوطيد سلطان بين ٔامية، ورضبت هبام أالمث¡ يف الظـمل، وقتـل الرجـال، ((((    
ٕاال ٔان نظرة واحدة ٕاىل هؤالء الوالة تنٕاال ٔان نظرة واحدة ٕاىل هؤالء الوالة تنٕاال ٔان نظرة واحدة ٕاىل هؤالء الوالة تنٕاال ٔان نظرة واحدة ٕاىل هؤالء الوالة تن4444 ٔان من رضب به املثل ٕا ٔان من رضب به املثل ٕا ٔان من رضب به املثل ٕا ٔان من رضب به املثل ٕامنمنمنمنا اكنوا والة عىل ا اكنوا والة عىل ا اكنوا والة عىل ا اكنوا والة عىل 

ىل ىل ىل ىل عـعـعـعـ     يكـن واليـا  يكـن واليـا  يكـن واليـا  يكـن واليـا  مل مل مل مل يف العـراق Ù يف العـراق Ù يف العـراق Ù يف العـراق Ùاحلاحلاحلاحلججججاج اكناج اكناج اكناج اكن،،،،انظر بعني إالنـصافانظر بعني إالنـصافانظر بعني إالنـصافانظر بعني إالنـصاف) ) ) ) العراق فقطالعراق فقطالعراق فقطالعراق فقط
موية، يعين العراق والشام موية، يعين العراق والشام موية، يعين العراق والشام موية، يعين العراق والشام  االٔ  االٔ  االٔ  االٔ و�و�و�و�ا�ا�ا�ا�    فلو نظر² بعني إالنصاف عرفنا ٔانفلو نظر² بعني إالنصاف عرفنا ٔانفلو نظر² بعني إالنصاف عرفنا ٔانفلو نظر² بعني إالنصاف عرفنا ٔانا�و� لكها، ا�و� لكها، ا�و� لكها، ا�و� لكها، 

 احلـا احلـا احلـا احلـامكمكمكمك    لكـن هـل اكنلكـن هـل اكنلكـن هـل اكنلكـن هـل اكن يف العـراق فقـط،  يف العـراق فقـط،  يف العـراق فقـط،  يف العـراق فقـط،  لكـهنم  لكـهنم  لكـهنم  لكـهنم �5�5�5�5ـمـمـمـمومرص واحلومرص واحلومرص واحلومرص واحلججججـاز وأالنـدلس،ـاز وأالنـدلس،ـاز وأالنـدلس،ـاز وأالنـدلس،
 وهل اكن يف الشام يقتل كـذÙ؟ اجلـواب  وهل اكن يف الشام يقتل كـذÙ؟ اجلـواب  وهل اكن يف الشام يقتل كـذÙ؟ اجلـواب  وهل اكن يف الشام يقتل كـذÙ؟ اجلـواب االmموي يف مرص مثًال اكن يقتل ٔايًضا؟االmموي يف مرص مثًال اكن يقتل ٔايًضا؟االmموي يف مرص مثًال اكن يقتل ٔايًضا؟االmموي يف مرص مثًال اكن يقتل ٔايًضا؟

ن احلن احلن احلن احلججججـاج هـذا هـو ـاج هـذا هـو ـاج هـذا هـو ـاج هـذا هـو أ أ أ أ  يـصور  يـصور  يـصور  يـصور ال لكـن àٔنـهال لكـن àٔنـهال لكـن àٔنـهال لكـن àٔنـه::::ب ب ب ب ال، وهل اكن -جلزيرة كذÙ؟ اجلـواال، وهل اكن -جلزيرة كذÙ؟ اجلـواال، وهل اكن -جلزيرة كذÙ؟ اجلـواال، وهل اكن -جلزيرة كذÙ؟ اجلـوا
نقـول نقـول نقـول نقـول  اخلالفة لكها ويقتل يف الناس لكها، ٕاذن البد من إالنـصاف،  اخلالفة لكها ويقتل يف الناس لكها، ٕاذن البد من إالنـصاف،  اخلالفة لكها ويقتل يف الناس لكها، ٕاذن البد من إالنـصاف،  اخلالفة لكها ويقتل يف الناس لكها، ٕاذن البد من إالنـصاف، يتوىليتوىليتوىليتوىلا�ي اكن ا�ي اكن ا�ي اكن ا�ي اكن 

معن اكن سيئا سيئا فال بأس لكن يف املقابل من اكن ? حسـنات فالبد من ذكرها معن اكن سيئا سيئا فال بأس لكن يف املقابل من اكن ? حسـنات فالبد من ذكرها معن اكن سيئا سيئا فال بأس لكن يف املقابل من اكن ? حسـنات فالبد من ذكرها معن اكن سيئا سيئا فال بأس لكن يف املقابل من اكن ? حسـنات فالبد من ذكرها 
        ....    ٔايضا،ٔايضا،ٔايضا،ٔايضا،

        احلال ا�ي اكنت عليه العراق من تعامل مع الوالةاحلال ا�ي اكنت عليه العراق من تعامل مع الوالةاحلال ا�ي اكنت عليه العراق من تعامل مع الوالةاحلال ا�ي اكنت عليه العراق من تعامل مع الوالة

)))) Ùذ  Ùذ  Ùذ  Ùملا معمعمعمع ذ Ùملا وذ Ùملا وذ Ùملا وذ Ùمـن فـوىض واضـطرا-ت، فـٕاذا جـاءمه الـوايل مـن فـوىض واضـطرا-ت، فـٕاذا جـاءمه الـوايل مـن فـوىض واضـطرا-ت، فـٕاذا جـاءمه الـوايل مـن فـوىض واضـطرا-ت، فـٕاذا جـاءمه الـوايل ) ) ) ) العـراقالعـراقالعـراقالعـراق((((املرص املرص املرص املرص وذ
الرحمي اسـتضعفوه وقاموا -حلراكت، وٕاذا جاءمه القوي اسـهتابوه وخافوا منه، ومسعوا الرحمي اسـتضعفوه وقاموا -حلراكت، وٕاذا جاءمه القوي اسـهتابوه وخافوا منه، ومسعوا الرحمي اسـتضعفوه وقاموا -حلراكت، وٕاذا جاءمه القوي اسـهتابوه وخافوا منه، ومسعوا الرحمي اسـتضعفوه وقاموا -حلراكت، وٕاذا جاءمه القوي اسـهتابوه وخافوا منه، ومسعوا 
منه ؤاطاعوه، واسـتقر الوضع، وهدٔات أالمور، فمنه ؤاطاعوه، واسـتقر الوضع، وهدٔات أالمور، فمنه ؤاطاعوه، واسـتقر الوضع، وهدٔات أالمور، فمنه ؤاطاعوه، واسـتقر الوضع، وهدٔات أالمور، فاكاكاكاكن البد للوايل ا�ي ييل ٔامورمه ن البد للوايل ا�ي ييل ٔامورمه ن البد للوايل ا�ي ييل ٔامورمه ن البد للوايل ا�ي ييل ٔامورمه 

لوضـع، وتـسـمتر ? لوضـع، وتـسـمتر ? لوضـع، وتـسـمتر ? لوضـع، وتـسـمتر ? من ٔاخـذمه -لـشدة، ومـسكهم -حلـزم والقـوة حـىت يـسـتقر ? امن ٔاخـذمه -لـشدة، ومـسكهم -حلـزم والقـوة حـىت يـسـتقر ? امن ٔاخـذمه -لـشدة، ومـسكهم -حلـزم والقـوة حـىت يـسـتقر ? امن ٔاخـذمه -لـشدة، ومـسكهم -حلـزم والقـوة حـىت يـسـتقر ? ا
طبًعا هذا ليس تطبًعا هذا ليس تطبًعا هذا ليس تطبًعا هذا ليس تربربربربير للحير للحير للحير للحججججـاج، لكـن املفـروض هـو يكـون ـاج، لكـن املفـروض هـو يكـون ـاج، لكـن املفـروض هـو يكـون ـاج، لكـن املفـروض هـو يكـون ) ) ) ) الوالية، وتالوالية، وتالوالية، وتالوالية، وتمتمتمتمت ? الهيبة ? الهيبة ? الهيبة ? الهيبة

        . . . . شديد، فيه حزم، لكن هو زودهاشديد، فيه حزم، لكن هو زودهاشديد، فيه حزم، لكن هو زودهاشديد، فيه حزم، لكن هو زودها



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

�� معهد شيخ االسالم العلمي

        ....البرتاءالبرتاءالبرتاءالبرتاءز%د عندما توىل حمك العراق وخطبته ز%د عندما توىل حمك العراق وخطبته ز%د عندما توىل حمك العراق وخطبته ز%د عندما توىل حمك العراق وخطبته 

ونسوا ما لقيت الرعية يف هذا إالقلمي من جور، مـا ²لهـا مـن ظـمل بـسبب ٔاهـل ونسوا ما لقيت الرعية يف هذا إالقلمي من جور، مـا ²لهـا مـن ظـمل بـسبب ٔاهـل ونسوا ما لقيت الرعية يف هذا إالقلمي من جور، مـا ²لهـا مـن ظـمل بـسبب ٔاهـل ونسوا ما لقيت الرعية يف هذا إالقلمي من جور، مـا ²لهـا مـن ظـمل بـسبب ٔاهـل ((((
بالد ز%د بـن ٔابيـه ٔاخـذمه -لـشدة فاســتتب أالمـن، فلقـد بالد ز%د بـن ٔابيـه ٔاخـذمه -لـشدة فاســتتب أالمـن، فلقـد بالد ز%د بـن ٔابيـه ٔاخـذمه -لـشدة فاســتتب أالمـن، فلقـد بالد ز%د بـن ٔابيـه ٔاخـذمه -لـشدة فاســتتب أالمـن، فلقـد الفتنة، فلام توىل ٔامر ال الفتنة، فلام توىل ٔامر ال الفتنة، فلام توىل ٔامر ال الفتنة، فلام توىل ٔامر ال 

خاطب ز%د ٔاهل البرصة خاصة ؤاهل العراق عامة يف ٔاول خطبة ? بعد ٔان تسمل خاطب ز%د ٔاهل البرصة خاصة ؤاهل العراق عامة يف ٔاول خطبة ? بعد ٔان تسمل خاطب ز%د ٔاهل البرصة خاصة ؤاهل العراق عامة يف ٔاول خطبة ? بعد ٔان تسمل خاطب ز%د ٔاهل البرصة خاصة ؤاهل العراق عامة يف ٔاول خطبة ? بعد ٔان تسمل 
ٕاين رٔايـت آخـر هـذا ٕاين رٔايـت آخـر هـذا ٕاين رٔايـت آخـر هـذا ٕاين رٔايـت آخـر هـذا ««««: : : : ٔامرها خطبته املشهورة -لبرتاء وقد جـاء يف بعـض فقراهتـأامرها خطبته املشهورة -لبرتاء وقد جـاء يف بعـض فقراهتـأامرها خطبته املشهورة -لبرتاء وقد جـاء يف بعـض فقراهتـأامرها خطبته املشهورة -لبرتاء وقد جـاء يف بعـض فقراهتـا

 مـاÙ، لكـن  مـاÙ، لكـن  مـاÙ، لكـن  مـاÙ، لكـن هذه اللكمة تشابه لكمـة إالمـامهذه اللكمة تشابه لكمـة إالمـامهذه اللكمة تشابه لكمـة إالمـامهذه اللكمة تشابه لكمـة إالمـام) ) ) ) »»»»أالمر ال يصلح ٕاال مبا صلح به ٔاو?أالمر ال يصلح ٕاال مبا صلح به ٔاو?أالمر ال يصلح ٕاال مبا صلح به ٔاو?أالمر ال يصلح ٕاال مبا صلح به ٔاو?
عليـه الـصالة عليـه الـصالة عليـه الـصالة عليـه الـصالة ---- الرسـول  الرسـول  الرسـول  الرسـول ٕاتباعٕاتباعٕاتباعٕاتباع    إالتباعإالتباعإالتباعإالتباعهو قصده هو قصده هو قصده هو قصده غغغغري هذا ري هذا ري هذا ري هذا هنهنهنهنائًيا، إالمام ماÙ يقصد ائًيا، إالمام ماÙ يقصد ائًيا، إالمام ماÙ يقصد ائًيا، إالمام ماÙ يقصد 

        لن يصلح هذا أالمر ٕاال مبا صلح به ٔاو?، ٔاو?؟لن يصلح هذا أالمر ٕاال مبا صلح به ٔاو?، ٔاو?؟لن يصلح هذا أالمر ٕاال مبا صلح به ٔاو?، ٔاو?؟لن يصلح هذا أالمر ٕاال مبا صلح به ٔاو?، ٔاو?؟: : : : ، وهذا يقول، وهذا يقول، وهذا يقول، وهذا يقول----والسالموالسالموالسالموالسالم

        ....اكن فيه من الشدةاكن فيه من الشدةاكن فيه من الشدةاكن فيه من الشدة     مقتطفات من خطبة ز%د البرتاء حني ويل حمك العراق وما مقتطفات من خطبة ز%د البرتاء حني ويل حمك العراق وما مقتطفات من خطبة ز%د البرتاء حني ويل حمك العراق وما مقتطفات من خطبة ز%د البرتاء حني ويل حمك العراق وما

ية وعنف، وٕاين ٔاقسم -, الٓخذن الـويل ية وعنف، وٕاين ٔاقسم -, الٓخذن الـويل ية وعنف، وٕاين ٔاقسم -, الٓخذن الـويل ية وعنف، وٕاين ٔاقسم -, الٓخذن الـويل لني يف لني يف لني يف لني يف غغغغري ضعف، وشدة يف ري ضعف، وشدة يف ري ضعف، وشدة يف ري ضعف، وشدة يف غغغغري جري جري جري جربربربرب    ««««((((
-لويل، واملقمي -لظاعن، واملقبل -ملدبر، والصحيح منمك -لسقمي، حىت يلق-لويل، واملقمي -لظاعن، واملقبل -ملدبر، والصحيح منمك -لسقمي، حىت يلق-لويل، واملقمي -لظاعن، واملقبل -ملدبر، والصحيح منمك -لسقمي، حىت يلق-لويل، واملقمي -لظاعن، واملقبل -ملدبر، والصحيح منمك -لسقمي، حىت يلقىىىى الرجل  الرجل  الرجل  الرجل 


 سعيد، ٔاو تسـتقمي يل قنـاتمك سعيد، ٔاو تسـتقمي يل قنـاتمك سعيد، ٔاو تسـتقمي يل قنـاتمك سعيد، ٔاو تسـتقمي يل قنـاتمك: : : : منمك ٔاخاه فيقولمنمك ٔاخاه فيقولمنمك ٔاخاه فيقولمنمك ٔاخاه فيقول


يعـين الـشدة يعـين الـشدة يعـين الـشدة يعـين الـشدة ) ) ) ) »»»»ٔاأٔأاجنجنجنجن سعد فقد ه سعد فقد ه سعد فقد ه سعد فقد ه
        . . . . مسـمترة حىت تنضبطوامسـمترة حىت تنضبطوامسـمترة حىت تنضبطوامسـمترة حىت تنضبطوا

 بكذبــة فقــد حلــت لــمك  بكذبــة فقــد حلــت لــمك  بكذبــة فقــد حلــت لــمك  بكذبــة فقــد حلــت لــمك ٕان كذبــة مــن بــريء تبقــٕان كذبــة مــن بــريء تبقــٕان كذبــة مــن بــريء تبقــٕان كذبــة مــن بــريء تبقــىىىى مــشهورة، فــٕاذا تعلقــ مــشهورة، فــٕاذا تعلقــ مــشهورة، فــٕاذا تعلقــ مــشهورة، فــٕاذا تعلقــمتمتمتمت عــيل عــيل عــيل عــيل««««((((
نين كذبت يف نين كذبت يف نين كذبت يف نين كذبت يف يشيشيشيشء، اعصوين مـثلام تريـدون، ء، اعصوين مـثلام تريـدون، ء، اعصوين مـثلام تريـدون، ء، اعصوين مـثلام تريـدون، أ أ أ أ يعين لو ٔانيعين لو ٔانيعين لو ٔانيعين لو ٔانمتمتمتمت عهد عهد عهد عهدمتمتمتمت عيل  عيل  عيل  عيل ) ) ) ) »»»»معصييتمعصييتمعصييتمعصييت

        . . . . ٔا² سأكون صادق معمك، ولكن تسـتقميوأا² سأكون صادق معمك، ولكن تسـتقميوأا² سأكون صادق معمك، ولكن تسـتقميوأا² سأكون صادق معمك، ولكن تسـتقميوا

وٕاذا مسعمتوها مين فاغمتزوها يف واعلموا ٔاين عندي ٔامثالها، مـن بيـت مـنمك فـا²ٔ وٕاذا مسعمتوها مين فاغمتزوها يف واعلموا ٔاين عندي ٔامثالها، مـن بيـت مـنمك فـا²ٔ وٕاذا مسعمتوها مين فاغمتزوها يف واعلموا ٔاين عندي ٔامثالها، مـن بيـت مـنمك فـا²ٔ وٕاذا مسعمتوها مين فاغمتزوها يف واعلموا ٔاين عندي ٔامثالها، مـن بيـت مـنمك فـا²ٔ ««««((((
ٕاال سـفكت دمـه، وقـد ٕاال سـفكت دمـه، وقـد ٕاال سـفكت دمـه، وقـد ٕاال سـفكت دمـه، وقـد ضامن ملا ذهب ?، ٕا%ي ودضامن ملا ذهب ?، ٕا%ي ودضامن ملا ذهب ?، ٕا%ي ودضامن ملا ذهب ?، ٕا%ي ودجلجلجلجل الليل، فـٕاين ال ٔاويت مبـد الليل، فـٕاين ال ٔاويت مبـد الليل، فـٕاين ال ٔاويت مبـد الليل، فـٕاين ال ٔاويت مبـدجلجلجلجل    

كتــب كتــب كتــب كتــب 5555م شــديد يف م شــديد يف م شــديد يف م شــديد يف ) ) ) ) »»»»ٔاجلـتمك يف ذÙ بقــدر مــا يــأيت اخلــٔاجلـتمك يف ذÙ بقــدر مــا يــأيت اخلــٔاجلـتمك يف ذÙ بقــدر مــا يــأيت اخلــٔاجلـتمك يف ذÙ بقــدر مــا يــأيت اخلــربربربرب الكوفــة ويرجــع ٕايل الكوفــة ويرجــع ٕايل الكوفــة ويرجــع ٕايل الكوفــة ويرجــع ٕايل
        . . . . اخلطبةاخلطبةاخلطبةاخلطبة

وقد اكنت بيين وبني ٔاقوام ٕاحن، وقد اكنت بيين وبني ٔاقوام ٕاحن، وقد اكنت بيين وبني ٔاقوام ٕاحن، وقد اكنت بيين وبني ٔاقوام ٕاحن، جفجفجفجفعلت ذÙ دبر ٔاذين، وحتت قديم، مفن اكن علت ذÙ دبر ٔاذين، وحتت قديم، مفن اكن علت ذÙ دبر ٔاذين، وحتت قديم، مفن اكن علت ذÙ دبر ٔاذين، وحتت قديم، مفن اكن ««««((((
        ....منمك منمك منمك منمك حمحمحمحمسـنا فلزيدد ٕاحسا²ً، ومن اكن مسيئا فليسـنا فلزيدد ٕاحسا²ً، ومن اكن مسيئا فليسـنا فلزيدد ٕاحسا²ً، ومن اكن مسيئا فليسـنا فلزيدد ٕاحسا²ً، ومن اكن مسيئا فليزنزنزنزنع عن ٕاساءتهع عن ٕاساءتهع عن ٕاساءتهع عن ٕاساءته

، وعـنمك ذادة، نـسوسمك بــسلطان هللا ا�ي ، وعـنمك ذادة، نـسوسمك بــسلطان هللا ا�ي ، وعـنمك ذادة، نـسوسمك بــسلطان هللا ا�ي ، وعـنمك ذادة، نـسوسمك بــسلطان هللا ا�ي ٔاهيـا النـاس، قـد ٔاصـبحنا لـمك ساسـةٔاهيـا النـاس، قـد ٔاصـبحنا لـمك ساسـةٔاهيـا النـاس، قـد ٔاصـبحنا لـمك ساسـةٔاهيـا النـاس، قـد ٔاصـبحنا لـمك ساسـة
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ٔاعطا²، ونذود عنمك بفٔاعطا²، ونذود عنمك بفٔاعطا²، ونذود عنمك بفٔاعطا²، ونذود عنمك بفئئئئ هللا ا�ي خولنا، فلنا عليمك الـسمع والطاعـة فـ\ ٔاحببنـا،  هللا ا�ي خولنا، فلنا عليمك الـسمع والطاعـة فـ\ ٔاحببنـا،  هللا ا�ي خولنا، فلنا عليمك الـسمع والطاعـة فـ\ ٔاحببنـا،  هللا ا�ي خولنا، فلنا عليمك الـسمع والطاعـة فـ\ ٔاحببنـا، 
علـيمك علـيمك علـيمك علـيمك طبًعـا لنـا طبًعـا لنـا طبًعـا لنـا طبًعـا لنـا ) ) ) ) »»»»ولمك علينا العدل ف\ ولينا، فاسـتوجبوا عـدلنا وفيولمك علينا العدل ف\ ولينا، فاسـتوجبوا عـدلنا وفيولمك علينا العدل ف\ ولينا، فاسـتوجبوا عـدلنا وفيولمك علينا العدل ف\ ولينا، فاسـتوجبوا عـدلنا وفيئئئئنـا مبنـاحصتمكنـا مبنـاحصتمكنـا مبنـاحصتمكنـا مبنـاحصتمك

 ال حيـب مـا اكن  ال حيـب مـا اكن  ال حيـب مـا اكن  ال حيـب مـا اكن كـنكـنكـنكـن ف\ يريض هللا ٔاو يف طاعة هللا، ل ف\ يريض هللا ٔاو يف طاعة هللا، ل ف\ يريض هللا ٔاو يف طاعة هللا، ل ف\ يريض هللا ٔاو يف طاعة هللا، ل،،،،السمع والطاعة ف\ ٔاحببناالسمع والطاعة ف\ ٔاحببناالسمع والطاعة ف\ ٔاحببناالسمع والطاعة ف\ ٔاحببنا
            ....فيه معصية حىت ولو اكن أالمري حيبهفيه معصية حىت ولو اكن أالمري حيبهفيه معصية حىت ولو اكن أالمري حيبهفيه معصية حىت ولو اكن أالمري حيبه

            ....ما ورد يف اخلطبةما ورد يف اخلطبةما ورد يف اخلطبةما ورد يف اخلطبةآخر آخر آخر آخر 

ٔاي اخلليفة عليمك، ويعني الناس الرعيـة عـىل ٔاي اخلليفة عليمك، ويعني الناس الرعيـة عـىل ٔاي اخلليفة عليمك، ويعني الناس الرعيـة عـىل ٔاي اخلليفة عليمك، ويعني الناس الرعيـة عـىل ) ) ) ) »»»»ٔاسأل هللا ٔان يعني ٔاسأل هللا ٔان يعني ٔاسأل هللا ٔان يعني ٔاسأل هللا ٔان يعني 5555 عىل لك عىل لك عىل لك عىل لك««««((((
        . . . . اخلليفةاخلليفةاخلليفةاخلليفة

وٕاذا رٔايمتوين ٔانفذ فيمك أالمر فأنفـذوه عـىل ٕاذال?، ؤاوٕاذا رٔايمتوين ٔانفذ فيمك أالمر فأنفـذوه عـىل ٕاذال?، ؤاوٕاذا رٔايمتوين ٔانفذ فيمك أالمر فأنفـذوه عـىل ٕاذال?، ؤاوٕاذا رٔايمتوين ٔانفذ فيمك أالمر فأنفـذوه عـىل ٕاذال?، ؤاميميميمي هللا ٕان يل فـيمك لـرصع هللا ٕان يل فـيمك لـرصع هللا ٕان يل فـيمك لـرصع هللا ٕان يل فـيمك لـرصعىىىى    ««««((((
يعـين حيـذرمه طبًعـا شـدة يعـين حيـذرمه طبًعـا شـدة يعـين حيـذرمه طبًعـا شـدة يعـين حيـذرمه طبًعـا شـدة ) ) ) ) »»»»امرامرامرامرئئئئ منمك ٔان يكون من  منمك ٔان يكون من  منمك ٔان يكون من  منمك ٔان يكون من رصرصرصرصعايعايعايعايكثرية، فليحذر لك كثرية، فليحذر لك كثرية، فليحذر لك كثرية، فليحذر لك 

            ....سـتقوم ا�نياسـتقوم ا�نياسـتقوم ا�نياسـتقوم ا�نياقوية، هذا الóم لو ٔاحد قا? اليوم قوية، هذا الóم لو ٔاحد قا? اليوم قوية، هذا الóم لو ٔاحد قا? اليوم قوية، هذا الóم لو ٔاحد قا? اليوم 

        .... وكذÙ من سامت حمك ز%د وكذÙ من سامت حمك ز%د وكذÙ من سامت حمك ز%د وكذÙ من سامت حمك ز%د


 ملعاوية، ؤالزم النـاس الطاعـة،  ملعاوية، ؤالزم النـاس الطاعـة،  ملعاوية، ؤالزم النـاس الطاعـة،  ملعاوية، ؤالزم النـاس الطاعـة، ((((


واكن ز%د ٔاول من شد ٔامر السلطان، ؤاكد املواكن ز%د ٔاول من شد ٔامر السلطان، ؤاكد املواكن ز%د ٔاول من شد ٔامر السلطان، ؤاكد املواكن ز%د ٔاول من شد ٔامر السلطان، ؤاكد امل
 يعـين  يعـين  يعـين  يعـين االهتـاماالهتـاماالهتـاماالهتـام     الـشك، الـشك، الـشك، الـشك،::::الظنـةالظنـةالظنـةالظنـة) ) ) ) وتقدم يف العقوبـة، وجـرد الـسـيف، ؤاخـذ -لظنـةوتقدم يف العقوبـة، وجـرد الـسـيف، ؤاخـذ -لظنـةوتقدم يف العقوبـة، وجـرد الـسـيف، ؤاخـذ -لظنـةوتقدم يف العقوبـة، وجـرد الـسـيف، ؤاخـذ -لظنـة

، هـذا معـ، هـذا معـ، هـذا معـ، هـذا معـىنىنىنىن    مبـارشةمبـارشةمبـارشةمبـارشةاحاحاحاح����ل هذا الرجل يكون من الناس ال هذا الرجل يكون من الناس ال هذا الرجل يكون من الناس ال هذا الرجل يكون من الناس اBBBBالفني لنا، يقـول اقتـل الفني لنا، يقـول اقتـل الفني لنا، يقـول اقتـل الفني لنا، يقـول اقتـل 
        . . . . أالخذ -لظنةأالخذ -لظنةأالخذ -لظنةأالخذ -لظنة

وعاقب عىل الشـوعاقب عىل الشـوعاقب عىل الشـوعاقب عىل الشـهبهبهبهبة، وخافه النـاس يف سـلطانه خوفًـا شـديًدا حـىت ٔامـن النـاس ة، وخافه النـاس يف سـلطانه خوفًـا شـديًدا حـىت ٔامـن النـاس ة، وخافه النـاس يف سـلطانه خوفًـا شـديًدا حـىت ٔامـن النـاس ة، وخافه النـاس يف سـلطانه خوفًـا شـديًدا حـىت ٔامـن النـاس ((((
عقوبـة عقوبـة عقوبـة عقوبـة ٔالن الٔالن الٔالن الٔالن النه ٕاذا ٔاخطأ يف حق ٔاخيه ســيقتل مبـارشة، نه ٕاذا ٔاخطأ يف حق ٔاخيه ســيقتل مبـارشة، نه ٕاذا ٔاخطأ يف حق ٔاخيه ســيقتل مبـارشة، نه ٕاذا ٔاخطأ يف حق ٔاخيه ســيقتل مبـارشة، أ أ أ أ      يعرف يعرف يعرف يعرفٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه) ) ) ) بعضهم بعضابعضهم بعضابعضهم بعضابعضهم بعضا

        . . . . ))))من ٔامن العقوبة ٔاساء أالدبمن ٔامن العقوبة ٔاساء أالدبمن ٔامن العقوبة ٔاساء أالدبمن ٔامن العقوبة ٔاساء أالدب: (: (: (: (ولون ولون ولون ولون جاهزة، و�Ù يقجاهزة، و�Ù يقجاهزة، و�Ù يقجاهزة، و�Ù يق

حىت اكن الحىت اكن الحىت اكن الحىت اكن اليشيشيشيشء يسقط من الرجل ٔاو املرٔاة فال يعرض ? ٔاحد حىت يأتيه صاحبه ء يسقط من الرجل ٔاو املرٔاة فال يعرض ? ٔاحد حىت يأتيه صاحبه ء يسقط من الرجل ٔاو املرٔاة فال يعرض ? ٔاحد حىت يأتيه صاحبه ء يسقط من الرجل ٔاو املرٔاة فال يعرض ? ٔاحد حىت يأتيه صاحبه ((((
فيأخذه، وتبيت املرٔاة فال تغلـق علهيـا -هبـا، وسـاس النـاس سـياسـة مل يـر مثلهـا، فيأخذه، وتبيت املرٔاة فال تغلـق علهيـا -هبـا، وسـاس النـاس سـياسـة مل يـر مثلهـا، فيأخذه، وتبيت املرٔاة فال تغلـق علهيـا -هبـا، وسـاس النـاس سـياسـة مل يـر مثلهـا، فيأخذه، وتبيت املرٔاة فال تغلـق علهيـا -هبـا، وسـاس النـاس سـياسـة مل يـر مثلهـا، 

لكها لكها لكها لكها هذه هذه هذه هذه )  )  )  )  وهابه الناس هيبة مل هيابوها ٔاحًدا قبô، ؤادر العطاء، وبين مدينة الرزقوهابه الناس هيبة مل هيابوها ٔاحًدا قبô، ؤادر العطاء، وبين مدينة الرزقوهابه الناس هيبة مل هيابوها ٔاحًدا قبô، ؤادر العطاء، وبين مدينة الرزقوهابه الناس هيبة مل هيابوها ٔاحًدا قبô، ؤادر العطاء، وبين مدينة الرزق
        . . . . من أالشـياء اليت لز%دمن أالشـياء اليت لز%دمن أالشـياء اليت لز%دمن أالشـياء اليت لز%د

        : : : : وقال احلوقال احلوقال احلوقال احلججججاج عندما وصل ٕاىل الكوفة والًيا علهيا، وهو عىل مناج عندما وصل ٕاىل الكوفة والًيا علهيا، وهو عىل مناج عندما وصل ٕاىل الكوفة والًيا علهيا، وهو عىل مناج عندما وصل ٕاىل الكوفة والًيا علهيا، وهو عىل منربربربرب مس مس مس مسججججدهادهادهادها((((    
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ـــــن جـــــال وطـــــالع الثنـــــا% ـــــن جـــــال وطـــــالع الثنـــــا%ٔا² اب ـــــن جـــــال وطـــــالع الثنـــــا%ٔا² اب ـــــن جـــــال وطـــــالع الثنـــــا%ٔا² اب         ٔا² اب
        

ـــــونين         ـــــة تعرف ـــــىت ٔاضـــــع العامم ـــــونينم ـــــة تعرف ـــــىت ٔاضـــــع العامم ـــــونينم ـــــة تعرف ـــــىت ٔاضـــــع العامم ـــــونينم ـــــة تعرف ـــــىت ٔاضـــــع العامم         م
        . . . .  ٔا² وا ٔا² وا ٔا² وا ٔا² واحضحضحضحض يف  يف  يف  يف 5555يم ومشهور -حلزم والشدةيم ومشهور -حلزم والشدةيم ومشهور -حلزم والشدةيم ومشهور -حلزم والشدة::::يعين يعين يعين يعين  للح للح للح للحججججاج اج اج اج  هذا بيت مشهور  هذا بيت مشهور  هذا بيت مشهور  هذا بيت مشهور         

 احل احل احل احلججججاج، ٔايًضا يذكر بعض من اج، ٔايًضا يذكر بعض من اج، ٔايًضا يذكر بعض من اج، ٔايًضا يذكر بعض من 5555مه يف اخلطبـة، مه يف اخلطبـة، مه يف اخلطبـة، مه يف اخلطبـة، هنا يتلكم عىل ز%د مث ينتقل ٕاىلهنا يتلكم عىل ز%د مث ينتقل ٕاىلهنا يتلكم عىل ز%د مث ينتقل ٕاىلهنا يتلكم عىل ز%د مث ينتقل ٕاىل
        . . . . لن نطيللن نطيللن نطيللن نطيل

        ....مقتطفات من مقتطفات من مقتطفات من مقتطفات من 5555م احلم احلم احلم احلججججاج حياج حياج حياج حي!!!! ويل حمك العراق بعد ز%د بن ٔامية ويل حمك العراق بعد ز%د بن ٔامية ويل حمك العراق بعد ز%د بن ٔامية ويل حمك العراق بعد ز%د بن ٔامية

وحصيح ٔان احلوحصيح ٔان احلوحصيح ٔان احلوحصيح ٔان احلججججاج قد قتل سعيد بن جبري وهو مـن ٔاهـل العـمل وكبـار التـابعني، اج قد قتل سعيد بن جبري وهو مـن ٔاهـل العـمل وكبـار التـابعني، اج قد قتل سعيد بن جبري وهو مـن ٔاهـل العـمل وكبـار التـابعني، اج قد قتل سعيد بن جبري وهو مـن ٔاهـل العـمل وكبـار التـابعني، ((((
واكن سعيد قد اشرتك يف حركة ابن أالشعث اليت اكدت ٔان واكن سعيد قد اشرتك يف حركة ابن أالشعث اليت اكدت ٔان واكن سعيد قد اشرتك يف حركة ابن أالشعث اليت اكدت ٔان واكن سعيد قد اشرتك يف حركة ابن أالشعث اليت اكدت ٔان جتجتجتجتززززئئئئ ا�و�، وهتـب  ا�و�، وهتـب  ا�و�، وهتـب  ا�و�، وهتـب 

        ....علهيا ر%ح الفنتعلهيا ر%ح الفنتعلهيا ر%ح الفنتعلهيا ر%ح الفنت

وساعد يف قبول هذه الروا%ت ضد بين ٔامية معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر عام وساعد يف قبول هذه الروا%ت ضد بين ٔامية معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر عام وساعد يف قبول هذه الروا%ت ضد بين ٔامية معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر عام وساعد يف قبول هذه الروا%ت ضد بين ٔامية معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر عام 
هـ ٔا%م يزيد بن معاوية، واكن جيشه بقيادة مسمل بن عقبة املري، فقد اسـتباح هـ ٔا%م يزيد بن معاوية، واكن جيشه بقيادة مسمل بن عقبة املري، فقد اسـتباح هـ ٔا%م يزيد بن معاوية، واكن جيشه بقيادة مسمل بن عقبة املري، فقد اسـتباح هـ ٔا%م يزيد بن معاوية، واكن جيشه بقيادة مسمل بن عقبة املري، فقد اسـتباح ٦٣٦٣٦٣٦٣

املدينة ثالثة ٔا%م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة حلصار ابن الزبري املدينة ثالثة ٔا%م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة حلصار ابن الزبري املدينة ثالثة ٔا%م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة حلصار ابن الزبري املدينة ثالثة ٔا%م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة حلصار ابن الزبري 
مات يف الطريق، وتوىل ٔامر جند الشام بعـده احلـصني بـن مات يف الطريق، وتوىل ٔامر جند الشام بعـده احلـصني بـن مات يف الطريق، وتوىل ٔامر جند الشام بعـده احلـصني بـن مات يف الطريق، وتوىل ٔامر جند الشام بعـده احلـصني بـن منمنمنمنـري حفـاـري حفـاـري حفـاـري حفـارصرصرصرص    فهيا ولكنه فهيا ولكنه فهيا ولكنه فهيا ولكنه 

        . . . . مكة ٕاال ٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصارمكة ٕاال ٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصارمكة ٕاال ٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصارمكة ٕاال ٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصار


 بين ٔامية مرة ٔاخرى -لشام، جاء احل بين ٔامية مرة ٔاخرى -لشام، جاء احل بين ٔامية مرة ٔاخرى -لشام، جاء احل بين ٔامية مرة ٔاخرى -لشام، جاء احلججججاج بن يوسف الثقفي وحااج بن يوسف الثقفي وحااج بن يوسف الثقفي وحااج بن يوسف الثقفي وحارصرصرصرص    


وملا قوي موملا قوي موملا قوي موملا قوي م
مكة، ورضب الكعبة -ملنمكة، ورضب الكعبة -ملنمكة، ورضب الكعبة -ملنمكة، ورضب الكعبة -ملنججججنيق، وقتل ابن الزبري، ودخل البيت احلرام، وهـذا مـا نيق، وقتل ابن الزبري، ودخل البيت احلرام، وهـذا مـا نيق، وقتل ابن الزبري، ودخل البيت احلرام، وهـذا مـا نيق، وقتل ابن الزبري، ودخل البيت احلرام، وهـذا مـا 

ني ملا البن الزبري مـن فـضل، ومـا للحـرم مـن حرمـة، ومـا للكعبـة مـن ني ملا البن الزبري مـن فـضل، ومـا للحـرم مـن حرمـة، ومـا للكعبـة مـن ني ملا البن الزبري مـن فـضل، ومـا للحـرم مـن حرمـة، ومـا للكعبـة مـن ني ملا البن الزبري مـن فـضل، ومـا للحـرم مـن حرمـة، ومـا للكعبـة مـن يثري املسلميثري املسلميثري املسلميثري املسلم
قدسـية، ومع هذا فٕان هذه احلادثة تبققدسـية، ومع هذا فٕان هذه احلادثة تبققدسـية، ومع هذا فٕان هذه احلادثة تبققدسـية، ومع هذا فٕان هذه احلادثة تبقىىىى دون فاجعة كربالء مـن حيـث التـس دون فاجعة كربالء مـن حيـث التـس دون فاجعة كربالء مـن حيـث التـس دون فاجعة كربالء مـن حيـث التـسججججيل يل يل يل 

����ات تفاصـيل، تـرى ات تفاصـيل، تـرى ات تفاصـيل، تـرى ات تفاصـيل، تـرى ) ) ) ) وٕاوٕاوٕاوٕا����رة املسلمنيرة املسلمنيرة املسلمنيرة املسلمني يعين ملا تـرى الـشـيعة يف قـصة كـربالء، يعين ملا تـرى الـشـيعة يف قـصة كـربالء، يعين ملا تـرى الـشـيعة يف قـصة كـربالء، يعين ملا تـرى الـشـيعة يف قـصة كـربالء، جمجمجمجمــــ
 -لكتاب ا�ي  -لكتاب ا�ي  -لكتاب ا�ي  -لكتاب ا�ي فسهفسهفسهفسه ويظل ي ويظل ي ويظل ي ويظل يرضرضرضرضب ن ب ن ب ن ب ن املقاطع عىل املقاطع عىل املقاطع عىل املقاطع عىل ����نرتنت ومه يقرنرتنت ومه يقرنرتنت ومه يقرنرتنت ومه يقرؤؤؤؤوا موقعة كربالء وا موقعة كربالء وا موقعة كربالء وا موقعة كربالء 

 رضب  رضب  رضب  رضب ، ولكن مل يذكر ٕاال الـ، ولكن مل يذكر ٕاال الـ، ولكن مل يذكر ٕاال الـ، ولكن مل يذكر ٕاال الـيشيشيشيشء القليـل جـدا يفء القليـل جـدا يفء القليـل جـدا يفء القليـل جـدا يفهولوا مسأ� قتل احلسنيهولوا مسأ� قتل احلسنيهولوا مسأ� قتل احلسنيهولوا مسأ� قتل احلسنيف ف ف ف     ،،،،يقرٔاهيقرٔاهيقرٔاهيقرٔاه
ا�ي ا�ي ا�ي ا�ي جسجسجسجسل التارخي ٔال التارخي ٔال التارخي ٔال التارخي ٔاىتىتىتىت يف بعض أالحـداث وهـول  يف بعض أالحـداث وهـول  يف بعض أالحـداث وهـول  يف بعض أالحـداث وهـول : : : : يريد ٔان يقوليريد ٔان يقوليريد ٔان يقوليريد ٔان يقول،،،،الكعبة -ملنالكعبة -ملنالكعبة -ملنالكعبة -ملنججججنيقنيقنيقنيق

فهيا جًدا، وبعض أالحـداث الـيت قـد تكـون ٔامه، الكعبـة تـفهيا جًدا، وبعض أالحـداث الـيت قـد تكـون ٔامه، الكعبـة تـفهيا جًدا، وبعض أالحـداث الـيت قـد تكـون ٔامه، الكعبـة تـفهيا جًدا، وبعض أالحـداث الـيت قـد تكـون ٔامه، الكعبـة تـرضرضرضرضب -ملنب -ملنب -ملنب -ملنججججنيـق وهـو نيـق وهـو نيـق وهـو نيـق وهـو 
        . . . . عادي لكمتني وخالعادي لكمتني وخالعادي لكمتني وخالعادي لكمتني وخالصصصصيدخل احلرم، هذه تكتب سه¡ يدخل احلرم، هذه تكتب سه¡ يدخل احلرم، هذه تكتب سه¡ يدخل احلرم، هذه تكتب سه¡ 



  تفريغ الدرس الثاني تاريخ الدولة األموية الفرقة الثالثة معهد شيخ اإلسالم العلمي

�� معهد شيخ االسالم العلمي

اسـتغل خصوم بنية ٔامية هذه أالحداث الـيت وقعـت يف عهـدمه، واســتفادوا مـن اسـتغل خصوم بنية ٔامية هذه أالحداث الـيت وقعـت يف عهـدمه، واســتفادوا مـن اسـتغل خصوم بنية ٔامية هذه أالحداث الـيت وقعـت يف عهـدمه، واســتفادوا مـن اسـتغل خصوم بنية ٔامية هذه أالحداث الـيت وقعـت يف عهـدمه، واســتفادوا مـن ((((
        . . . . بعض احلوادث اليت سـبقت عرصمه فعلموا عىل تشويه التارخي بشبعض احلوادث اليت سـبقت عرصمه فعلموا عىل تشويه التارخي بشبعض احلوادث اليت سـبقت عرصمه فعلموا عىل تشويه التارخي بشبعض احلوادث اليت سـبقت عرصمه فعلموا عىل تشويه التارخي بشلكلكلكلك عام عام عام عام

شن هؤالء شن هؤالء شن هؤالء شن هؤالء جهجهجهجهوما عنيفا عىل بين ٔامية حـىت ٔاخرجـومه مـن إالسـالم، واكن وما عنيفا عىل بين ٔامية حـىت ٔاخرجـومه مـن إالسـالم، واكن وما عنيفا عىل بين ٔامية حـىت ٔاخرجـومه مـن إالسـالم، واكن وما عنيفا عىل بين ٔامية حـىت ٔاخرجـومه مـن إالسـالم، واكن جهجهجهجهـوـوـوـو����م م م م 
ننننجججج مهنم الصحابة، بل مل ين مهنم الصحابة، بل مل ين مهنم الصحابة، بل مل ين مهنم الصحابة، بل مل ينجججج مهنم حـىت ٔاول مهنم حـىت ٔاول مهنم حـىت ٔاول مهنم حـىت ٔاولئئئئـك ـك ـك ـك عىل اخللفاء والوالة وأالعوان، ومل ي عىل اخللفاء والوالة وأالعوان، ومل ي عىل اخللفاء والوالة وأالعوان، ومل ي عىل اخللفاء والوالة وأالعوان، ومل ي 
        . . . . ����ا�ين اكنوا من ٔانصار سـيد² عيل ا�ين اكنوا من ٔانصار سـيد² عيل ا�ين اكنوا من ٔانصار سـيد² عيل ا�ين اكنوا من ٔانصار سـيد² عيل 

لقد سلطوا أالضواء عىل بين ٔامية قبل ٕاساللقد سلطوا أالضواء عىل بين ٔامية قبل ٕاساللقد سلطوا أالضواء عىل بين ٔامية قبل ٕاساللقد سلطوا أالضواء عىل بين ٔامية قبل ٕاسال����م، ومل يسمل مهنم ا�ين ٔاسـلموا منـذ م، ومل يسمل مهنم ا�ين ٔاسـلموا منـذ م، ومل يسمل مهنم ا�ين ٔاسـلموا منـذ م، ومل يسمل مهنم ا�ين ٔاسـلموا منـذ 
بدء ا�عوة من بين ٔامية ٔامثال ع�ن بن عفان، وسعيد بن العابدء ا�عوة من بين ٔامية ٔامثال ع�ن بن عفان، وسعيد بن العابدء ا�عوة من بين ٔامية ٔامثال ع�ن بن عفان، وسعيد بن العابدء ا�عوة من بين ٔامية ٔامثال ع�ن بن عفان، وسعيد بن العاصصصص، وخا� بن سعيد ، وخا� بن سعيد ، وخا� بن سعيد ، وخا� بن سعيد 

     ٔان ٔان ٔان ٔان، كيـف، كيـف، كيـف، كيـف���� حىت مـن ٔا%م الرسـول  حىت مـن ٔا%م الرسـول  حىت مـن ٔا%م الرسـول  حىت مـن ٔا%م الرسـول سيئونسيئونسيئونسيئون    ممممٔاأٔأاهنهنهنهنيعين يأيت ببين ٔامية يعين يأيت ببين ٔامية يعين يأيت ببين ٔامية يعين يأيت ببين ٔامية ) ) ) ) بن العابن العابن العابن العاصصصص
 ســيد² عـ�ن مـن بـين ٔاميـة  ســيد² عـ�ن مـن بـين ٔاميـة  ســيد² عـ�ن مـن بـين ٔاميـة  ســيد² عـ�ن مـن بـين ٔاميـة  مـىت ٔاسـمل مـىت ٔاسـمل مـىت ٔاسـمل مـىت ٔاسـملٔابو سفيان ٔاسمل عام الفتح، وينـٔابو سفيان ٔاسمل عام الفتح، وينـٔابو سفيان ٔاسمل عام الفتح، وينـٔابو سفيان ٔاسمل عام الفتح، وينـىسىسىسىس مـثًال  مـثًال  مـثًال  مـثًال 

 زوجه من ابنتيه رقية ؤام لكثوم، ومعرو بن سعيد بن العـا زوجه من ابنتيه رقية ؤام لكثوم، ومعرو بن سعيد بن العـا زوجه من ابنتيه رقية ؤام لكثوم، ومعرو بن سعيد بن العـا زوجه من ابنتيه رقية ؤام لكثوم، ومعرو بن سعيد بن العـاصصصص وخـا�  وخـا�  وخـا�  وخـا� ����والرسول والرسول والرسول والرسول 
، وهـؤالء مـن بـين ٔاميـة، ، وهـؤالء مـن بـين ٔاميـة، ، وهـؤالء مـن بـين ٔاميـة، ، وهـؤالء مـن بـين ٔاميـة،  يف بداية ا�عوة يف بداية ا�عوة يف بداية ا�عوة يف بداية ا�عوةسعيد بن العاسعيد بن العاسعيد بن العاسعيد بن العاصصصص، لك هؤالء ٔاسلموا، لك هؤالء ٔاسلموا، لك هؤالء ٔاسلموا، لك هؤالء ٔاسلموابن بن بن بن 
 الرسول بعـامني ٔاو ٔاكـرث  الرسول بعـامني ٔاو ٔاكـرث  الرسول بعـامني ٔاو ٔاكـرث  الرسول بعـامني ٔاو ٔاكـرث موتموتموتموت ركز عىل ٔابو سفيان ا�ي ٔاسمل عام الفتح قبل  ركز عىل ٔابو سفيان ا�ي ٔاسمل عام الفتح قبل  ركز عىل ٔابو سفيان ا�ي ٔاسمل عام الفتح قبل  ركز عىل ٔابو سفيان ا�ي ٔاسمل عام الفتح قبل لكنهلكنهلكنهلكنه

�        . . . . قليًال، لقليًال، لقليًال، لقليًال، ليكيكيكيك يشوه املسأ� يشوه املسأ� يشوه املسأ� يشوه املسأ

لقــد وçــوا مســولقــد وçــوا مســولقــد وçــوا مســولقــد وçــوا مســو����م ضــد ٔايب ســفيان، عــدوه رٔاس الكفــر، واهتمــوا ســـيد² عــ�ن م ضــد ٔايب ســفيان، عــدوه رٔاس الكفــر، واهتمــوا ســـيد² عــ�ن م ضــد ٔايب ســفيان، عــدوه رٔاس الكفــر، واهتمــوا ســـيد² عــ�ن م ضــد ٔايب ســفيان، عــدوه رٔاس الكفــر، واهتمــوا ســـيد² عــ�ن ((((
 قد تآمر معه  قد تآمر معه  قد تآمر معه  قد تآمر معه ����بوصو? ٕاىل اخلالفة بطريقة بوصو? ٕاىل اخلالفة بطريقة بوصو? ٕاىل اخلالفة بطريقة بوصو? ٕاىل اخلالفة بطريقة غغغغري ٔامينة، ؤان عبد الرمحن بن عوف ري ٔامينة، ؤان عبد الرمحن بن عوف ري ٔامينة، ؤان عبد الرمحن بن عوف ري ٔامينة، ؤان عبد الرمحن بن عوف 

ب ب ب ب ����اد سـيد² عيل اد سـيد² عيل اد سـيد² عيل اد سـيد² عيل عىل ذÙ يف سبيل ٕابععىل ذÙ يف سبيل ٕابععىل ذÙ يف سبيل ٕابععىل ذÙ يف سبيل ٕابع ّّ  عنه، واهتموا ع�ن كذÙ ٔانه قـد قـر عنه، واهتموا ع�ن كذÙ ٔانه قـد قـر عنه، واهتموا ع�ن كذÙ ٔانه قـد قـر عنه، واهتموا ع�ن كذÙ ٔانه قـد قـّرّ
        . . . . ٔاهل بيته من بين ٔامية فأعطامه الوال%ت، وقٔاهل بيته من بين ٔامية فأعطامه الوال%ت، وقٔاهل بيته من بين ٔامية فأعطامه الوال%ت، وقٔاهل بيته من بين ٔامية فأعطامه الوال%ت، وق����مه املناصبمه املناصبمه املناصبمه املناصب

        ....خطأ ما ٔاشـيع عن سـيد² ع�ن ٔانه اكن يويل ٔاقر-ئه مع فسادمه ومل يعزهلمخطأ ما ٔاشـيع عن سـيد² ع�ن ٔانه اكن يويل ٔاقر-ئه مع فسادمه ومل يعزهلمخطأ ما ٔاشـيع عن سـيد² ع�ن ٔانه اكن يويل ٔاقر-ئه مع فسادمه ومل يعزهلمخطأ ما ٔاشـيع عن سـيد² ع�ن ٔانه اكن يويل ٔاقر-ئه مع فسادمه ومل يعزهلم

كثري من الصحابة االٔكفاء اكنوا يرفضون العمل والـوال%ت، وال يـسـتطيع الـسلطان كثري من الصحابة االٔكفاء اكنوا يرفضون العمل والـوال%ت، وال يـسـتطيع الـسلطان كثري من الصحابة االٔكفاء اكنوا يرفضون العمل والـوال%ت، وال يـسـتطيع الـسلطان كثري من الصحابة االٔكفاء اكنوا يرفضون العمل والـوال%ت، وال يـسـتطيع الـسلطان 
مه عىل ذÙ، واكن سـيد² ع�ن مضطًرا الختيار االٔكفاء، وقد تقدم بعـض مه عىل ذÙ، واكن سـيد² ع�ن مضطًرا الختيار االٔكفاء، وقد تقدم بعـض مه عىل ذÙ، واكن سـيد² ع�ن مضطًرا الختيار االٔكفاء، وقد تقدم بعـض مه عىل ذÙ، واكن سـيد² ع�ن مضطًرا الختيار االٔكفاء، وقد تقدم بعـض ٔان ٔان ٔان ٔان جيربجيربجيربجيرب

ٔاقر-ئه يرغبـون يف أالمـر، ومه مـن قـريش وقبـل ذÙ مـن املـسلمني مـن حصابـة ٔاقر-ئه يرغبـون يف أالمـر، ومه مـن قـريش وقبـل ذÙ مـن املـسلمني مـن حصابـة ٔاقر-ئه يرغبـون يف أالمـر، ومه مـن قـريش وقبـل ذÙ مـن املـسلمني مـن حصابـة ٔاقر-ئه يرغبـون يف أالمـر، ومه مـن قـريش وقبـل ذÙ مـن املـسلمني مـن حصابـة 
، ما اكن ? ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الح، ما اكن ? ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الح، ما اكن ? ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الح، ما اكن ? ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الحظظظظ علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم  علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم  علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم  علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم ����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا 

لتـارخي ا�ي قـرٔا²ه، نعـم ســيد² لتـارخي ا�ي قـرٔا²ه، نعـم ســيد² لتـارخي ا�ي قـرٔا²ه، نعـم ســيد² لتـارخي ا�ي قـرٔا²ه، نعـم ســيد² هذه معلومة خطـرية جـًدا، فعـًال اهذه معلومة خطـرية جـًدا، فعـًال اهذه معلومة خطـرية جـًدا، فعـًال اهذه معلومة خطـرية جـًدا، فعـًال ا) ) ) ) وووومكمكمكمك عزل مهنم عزل مهنم عزل مهنم عزل مهنم
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ولكـن ولكـن ولكـن ولكـن     :::: ولكنه هنـا يقـول ولكنه هنـا يقـول ولكنه هنـا يقـول ولكنه هنـا يقـولفاسدين ويرتفاسدين ويرتفاسدين ويرتفاسدين ويرتككككهم، ومل يلكمهمهم، ومل يلكمهمهم، ومل يلكمهمهم، ومل يلكمهم ٔا ٔا ٔا ٔاهنهنهنهنم اكنوا م اكنوا م اكنوا م اكنوا ع�ن عني ٔاقاربه وع�ن عني ٔاقاربه وع�ن عني ٔاقاربه وع�ن عني ٔاقاربه و
            ....ٕاذا الحٕاذا الحٕاذا الحٕاذا الحظظظظ علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم و علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم و علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم و علهيم شيئًا عزهلم ؤادهبم ومكمكمكمك عزل مهنم عزل مهنم عزل مهنم عزل مهنم

ومل يــهتم حــىت ٕاذا ثبــت ? ومل يــهتم حــىت ٕاذا ثبــت ? ومل يــهتم حــىت ٕاذا ثبــت ? ومل يــهتم حــىت ٕاذا ثبــت ? ! ! ! ! ٕاذا الحــٕاذا الحــٕاذا الحــٕاذا الحــظظظظ علــهيم شــيئًا عــزهلم ؤادهبــم و علــهيم شــيئًا عــزهلم ؤادهبــم و علــهيم شــيئًا عــزهلم ؤادهبــم و علــهيم شــيئًا عــزهلم ؤادهبــم ومكمكمكمك عــزل مــهنم عــزل مــهنم عــزل مــهنم عــزل مــهنم((((
هـذه قـصة هـذه قـصة هـذه قـصة هـذه قـصة ) ) ) ) ن دورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسـالمن دورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسـالمن دورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسـالمن دورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسـالمصالصالصالصالKKKKم ٔاعادمه للوالية، واكم ٔاعادمه للوالية، واكم ٔاعادمه للوالية، واكم ٔاعادمه للوالية، واك

        . . . . ٔابو سفيان مث ع�ن مث يف معاويةٔابو سفيان مث ع�ن مث يف معاويةٔابو سفيان مث ع�ن مث يف معاويةٔابو سفيان مث ع�ن مث يف معاوية

 ٔانه صاحب ٔاطامع، ؤان ما فعô مبا يسم ٔانه صاحب ٔاطامع، ؤان ما فعô مبا يسم ٔانه صاحب ٔاطامع، ؤان ما فعô مبا يسم ٔانه صاحب ٔاطامع، ؤان ما فعô مبا يسمىىىى -ملطالبة بدم  -ملطالبة بدم  -ملطالبة بدم  -ملطالبة بدم ����اهتموا سـيد² معاوية اهتموا سـيد² معاوية اهتموا سـيد² معاوية اهتموا سـيد² معاوية ((((
 نمكـل مـن  نمكـل مـن  نمكـل مـن  نمكـل مـن ----ٕان شـاء هللإان شـاء هللإان شـاء هللإان شـاء هللا----، ، ، ، ))))ع�ن مل يكن سوى مناورة سـياسـية لتحقيـق ٔاطامعـهع�ن مل يكن سوى مناورة سـياسـية لتحقيـق ٔاطامعـهع�ن مل يكن سوى مناورة سـياسـية لتحقيـق ٔاطامعـهع�ن مل يكن سوى مناورة سـياسـية لتحقيـق ٔاطامعـه

        . . . . ف شوهوا معاوية بن ٔايب سفيانف شوهوا معاوية بن ٔايب سفيانف شوهوا معاوية بن ٔايب سفيانف شوهوا معاوية بن ٔايب سفيانعند سـيد² معاوية بن ٔايب سفيان كيعند سـيد² معاوية بن ٔايب سفيان كيعند سـيد² معاوية بن ٔايب سفيان كيعند سـيد² معاوية بن ٔايب سفيان كي

        ....ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك

        .... انهت انهت انهت انهتـىـىـىـى ا�رس الثاين  ا�رس الثاين  ا�رس الثاين  ا�رس الثاين 
        
    


